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 یادداشت مترجم

 ابتتتدای ستتخن بته نتام ختداستتتت
 

 همتاستتتل و شتتبه و بیمثآنکته بی 
 

 )سنائی(
ی اند، اما هنوز جابسیار گفته و نوشته ،طوطی سخنور اسالم / گرچه درباره اقبال

ناشناخته مانده است. اقبال ها وابعاد زندگی وی از ویژگیسخن باقی است و بسیاری 
های متعددی برخوردار است. او فیلسوف و صرفا یک شاعر نیست بلکه او از جنبه

می مسلمان، متفکری فرزانه، مجاهدی مبارز، سیاستمداری برجسته، عارفی دل حکی
ای است سرمایه اوست. آزاده ج سوخته و عاشقی دلباخته است که محبت رسول الله

گاه، بیدارگری  مسلمان که اسالم در تاروپود وجود او تنیده شده است. آموزگاری خود آ
 مصلح و ادیبی است نامَور.

خداوندگار عشق و عرفان و شاعر سوز و گداز و مومن  / زندگی اقبال بارزترین ُبعد
بلند پرواز، همان بعد عرفانی اوست و همین صفت بارز است که او را از سایر شعراء ممتاز 
گردانیده است و در کالم او سوز و تأثیر و حالوتی دیگر آفریده است او احیاگر سنت 

ظ، و جامی است بنابراین یاد او همواره در شاعران و عارفان بزرگی چون سعدی، حاف
 ها زنده و کالم او چاشنی سخن سخنوران، نویسندگان و شاعران است. به قول شاعر:دل

 نیستتتتراه ضتتترت اقبتال هرگزدرحمرگ را
 

 تا زبان فارستتتی زنده استتتت اوهم زنده استتتت 
 

ی و های عرفانفرمانروای قلم و حماسه ،که اشاره شدهمچنان / دکتر اقبال
ودشناسی، قهرمانی و بینی اسالمی است او در شعر خود به اعتماد به نفس، خجهان

کسب فضایل انسانی فرا فایی و درک جایگاه واقعی فرد مسلمان و دالوری و خودک
 گوید:خواند و میمی

 آتشتتی افروز از ختاشتتتاک خوی 
 

 کن از ختاک خوی  ای تعمیرشتتعلته 
 

 و کی رسم و دین را چیستتیزندگ
 

 یک دم شتتیری به از صتتد ستتال می  
 

های واال و الهام گرفته از منبع وحی و سوز در واقع، شعر او نشأت گرفته از اندیشه
 گوید:که خود میچناندرون اوست 

 آنچته گفتم از جهتانی دیگر استتتت
 

 این کتتاب از آستتمتانی دیگر استتتت 
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 برگ گل رنگین زمضتتمون من استتت
 

 مصتترم من قۀرخ خون من استتتتت  
 

 گتوهتر دریتای قترآن ستتتفتتته ام
 

 شتترح رمتز صتتبلتتگ اللتته گفتتته ام 
 

 بتا مستتلمتانتان غمی بخشتتیده ام
 

 کهنته شتتتاخی را نمی بخشتتیتده ام 
 

های خود را به خدمت از معدود شاعرانی است که همه مزایا و شایستگی / اقبال
 ،اسالم در آورده و شعر را برای خیالبافی و فنون ادبی نسروده است بلکه از هر بیت شعر

ن را وسیله ای قرار داده است برای نشر تعالیم اسالم و آ هدفی دینی و اخالقی داشته و
دین وسیله توانسته است که نور شمع اسالم و عرفان رساندن پیام خوی  به جهانیان و ب
ها را وارث و صاحب تفکر و تصوف به تعبیر خودش آن و را در قلوب مسلمین روشن کند

 گوید:می ،بگرداند
 من بۀیع عصتتر خود گفتم دو حرف

 

 یتن را انتدر دو فرفکترده ام بتحترَ  
 

 حترف پتیتچتاپیح و حرف نی  دار
 

 تتا کتنتم عقتل و دل مردم شتتتکتتار 
 

 حتترف تتته داری بتتانتتداز فتترنتتگ
 

 ای از تتتار جتتنتتگنتتالتتۀ مستتتتتتتانتته 
 

 اصتتتل این از  کر واصتتتل آن زفکر
 

 وارث ایتتن فتکتتر و  کتتر ای تتو بتتادا 
 

کتاب حاضر اثری است گرانبها از ادیب نامور و چهره برجسته جهان اسالم، بیدارگر 
د ابو محقق، عالمه سیر، استاد و مصلح جامعه انسانی، نویسنده و متفکر بزرگ عصر حاض

ا به ر / های مختلف شخصیت اقبالن علی حسنی ندوی، ایشان ابعاد و جنبهیالحس
ر را به بهترین وجهی تفسی / زبان عربی بیان نموده و با بیانی شیوا حرف دل اقبال

 نموده است.
آرزو داشت که شعر او در جهان عرب نیز جایگاه اصلی خود را باز یابد و  / اقبال

 گوید:او پرتو بگیرند، می ین عرب زبان نیز از سوز و گدازسلمم
 به عجم آت  کهن افروخت مننوای

 

 خبرستتتمۀ شتتوقم هنوز بیعرب ز نل 
 

متن عربی این کتاب در جهان اسالم مقبولیت خاصی یافته و یکی از شاهکارهای 
 ان خدمتیامید است ترجمه فارسی آن نیز به عنو .رودادبی عرفانی استاد بشمار می
بول گر قشناسان و آزادی خواهان فکری و روحی قرار گیرد. ناچیز مورد پسند طبع اقبال

 و شرف. ز  افتد زهی ع  
خبی منت / شوم که برای آشنایی هرچه بیشتر با شخصیت اقبالمی در آخر یادآور

اند تحت عنوان سروده / اقبال از اشعار شعرای معاصر که در تجلیل از مقام شاخص
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 9اقبال در شعر شاعران معاصر

 گوید:مرحوم ملک الشعرای بهار او را وارث بیدل دانسته می
 بتیتدلی گر رفتتت اقبتتالی رستتتیتتد

 

 اهتل دل را نتوبتت حتالتی رستتتیتد 
 

 ر خاصتتۀ اقبال گشتتتعصتترحاضتت
 

 آن یکی کز صتتتدهزاران برگتذشتتتت 
 

 شتتاعران گشتتتند جیشتتی تار و مار
 

 ویتن متبتارز کرد کتتار صتتتتدستتتوار 
 

 گوید:می« در مژده پیروزی»دکتر غالمعلی حداد عادل در شعری تحت عنوان 
ــانبـرلل آفـریـن ــاکســــت ــهپ ــال لوی ک  از اقب

 

ــهچشــمه  ــتزایندهای داردکه لوشاندیش  اس
 

 اللـــه در بـــاغ جــوانـــان عـــ ـــ  غچـــرا آن 
 

 آنکـه شــــعرش مژدو پیروزی آینــده اســــت 
 

ــالمـر  را در حرــــرت ـــــتاقـب  هرگزراه نیس
 

ــیتازبان  ــتفارس ــت او ه  زنده اس  زنده اس
 

 سراید:چنین می« نعره زد عشق»عبدالرفیع حقیقت تحت عنوان 
 ســــری پیداشــــدشــــوریدهعاشــــقان مژده که

 
ــه  ــان نـفـح ــه ج ــان ــدا شــــازطـربـخ  دگری پی

 
ــور ــه ــال   ــب ــو اق ــروز چ ــی ــز ف ــال ــرد ازط  ک

 
 فطرت آشــــفــت کــه از لــاو جهــان م بور 

 
ــداشـــــد ــی ــری پ ــگ ــودن ــید ل ــن ــودشـــــک ــرید ل ــودگ  ل

 

 گوید:می« چراغ الله»ای تحت عنوان دکتر عبدالکریم سروش، در سروده
 ای چتتراال اللتته در بتتزم عتتجتتم

 

 فتتیتتلستتتتوف رزم و ستتتتردار قتتلتتم 
 

 ای بتتلتتنتتد اختتتتتر ختتداونتتد کتتالم
 

 ه اقتتبتتال و نتتامکتتوکتتب تتتابتتنتتد 
 

 ای متهتیتن پتتور جتتلتتیتتل متتولوی
 

 هتم جتاللتی هم حستتتام دین تویی 
 

 چون بهتاری در زمستتتتان آمتتدی
 

 هوش بودی ستتوی مستتتتان آمتدی 
 

 هتا کته در بتانتگ تو بودآن دلیری
 

 کتی تتوانتد گتتوش نتتامحرم شتتتنود 
 

 خیزای جالل التدین دوران راستتتت
 

 رستتتخیزی بین تو پی  از رستتتخیز 
 

 یتن بترجتان تو صتتتد هتزاران آفتر
 

 بتتر روان پتتیتتر متتعتتنتتی دان تتتو 
 

                                         
 «.در شناخت اقبال»اقتباس از کتاب  -9
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 ای صتتبتا ای پیتک دورافتتتادگتتان
 

 شتتتتوق متتا را تتتا متتزار او رستتتتان 
 

 ای از شعر دکتر سروش()گزیده

 سراید:می« چراغ الله»سپیده کاشانی نیز تحت عنوان 
 ای چراغ اللـه چون لورشــــیـد تـابـد نام تو

 
ــام تومی  ــا پی  ــان شــــعر م  وزد در گلســــت

 
 توســــت الهوردای بلنـد اقبال ماســــرفراز از 

 
ــــد مرکــب اقلی  عرفــان   رام توکــاین چنین ش

 
 دریغوایبرجهانبینجهـانچشــــ ایبســــتـه

 
 هنگــام توشــــد اد  در ســــو  از معرا  بی 

 
 عشـــ قافهمایآشـــیان تاســـدره بردی ای

 
ــدام تو  ــت در آغوش لود ان  لــاو گر بگرف

 
ــال برد ــابیگ ــد ت ــد ســــخن قن ــافا ارنق  ح

 
 ان ایرانیـان نوشــــنـد شــــهد از جام تواین زمـ 

 

 :سرایدمی« درایت اقبال»مشفق کاشانی در قسمتی از شعر طوالنی خود تحت عنوان 
 ای زده بتا شتتتوکتت شتتتعتر دری

 

 بتته نتتام آوری« اقتتبتتال»رایتتت  
 

 در ستتتتختتنتتت جتتا بتته متتولتتوی
 

 در هتتنتترت متتعتتجتتزه پتتیتتلتتمتتبتتری 
 

 مشتتتتتتتری نتتلتتز کتتالم تتتوانتتد
 

 زهره و خورشتتتیتتد و متته و مشتتتتری 
 

 شتتعر تو ستتیراب کند همچو خضتتر
 

 تشتتتتنتته لتتبتتان را بتته متتی کتتوثتتری 
 

 آنکته بته نشتتنتاختت ترا در جهتان
 

 هستتتتت زپتتیتترایتتۀ دانتت  بتتری 
 

 اینتت هنر بس کته جز از حق نکرد
 

 رای تتتو و طتتبتتع تتتو فتترمتتانتتبتتری 
 

 سراید:می« داناقبال سخن»حسین الهوری )صفا( تحت عنوان 
 ستتالمتی خوشتتتر از عۀر بهتتاران

 

 دم پتترهتتیتتز کتتاران متتنتتزه چتتون 
 

 بته آن فترمتانتروای ملتتک عرفتتان
 

 ستتختن ستتتاالر اقتتبتتال ستتتخنتتدان 
 

 که چرخ فضتتل و دان  روشتتن از اوستتت
 

 خراب آبتاد هستتتی گلشتتن از اوستتتت 
 

 حتتکتتیتتم نتتامتتور فتترزانتتۀ راد
 

 کته در ملتک ستتخن داد ستتخن داد 
 

 گتل جتان پترور  ُبستتتتان  عترفتان
 

 درخشتتتتان آفتتتتتاب چتترخ ایتتمتتان 
 

 پتترداز ادیتب فتتیتتلستتتتوف نتتکتتتتته
 

 متهتیتن ختلتوت نشتتتیتن عتالتم راز 
 

 گتتیتتر کتتالم بتالغتت چتتاشتتتنتتی
 

 فصتتتاحتت آستتتتتانتپتوش متقتامت  
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 زقتترآن آمتتده متتلتتهتتم کتتتتتابتت 
 

 جتتهتتان تتتیتتره روشتتتتن زآفتتتتتابتت  
 

 کتتتابت  را ستتتراستتتر راز بتتنتتگر
 

 کتالمتی نتلز و انستتتتان ستتتتاز بنگر 
 

 «با تلخیص»
«دهقان»عبدالقادر 
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 مقدمه مؤلف

 من و اقبال
جد های مبه آخرین قله / یۀی پرورش یافتم که شعر اقبالاینجانب در عصر و مح

ای و شهرت خود رسیده بود، و در میان نسلی رشد کردم که بی  از هر شاعر و نویسنده
عالقه داشت، بنابراین جای تعجب نیست که بنده در کودکی شعر  / دیگر به اقبال

 .را پسندیده و در بزرگی مورد عنایت خاصی قرار دادم / اقبال
را بپسندم.  / اسباب و عوامل متعددی موجب شد که اشعار عالمه محمداقبال

ارد ای دها متفاوت است، هر شخصی برای انتخاب چیزی انگیزه و عوامل جداگانهسلیقه
گردد، که انسان چه بسا که اغلب به موافقت طبع و احساسات و اسرار درونی وی بر می

ه را که نفس او بپسندد و بیانگر احساسات او شود و هرچکه به خودپسندی مبتال می
 کنم و از این قانون مستثنیدارد. اینجانب نیز خویشتن را تبرئه نمیباشد دوست می

را به این دلیل پسندیدم که با طبیعت من سازگار و بیانگر  / دانم، بسا اشعار اقبالنمی
هنگی ام هماو احساسات درونیحرف دلم بود. و با طرز تفکر و عقیده بنده و نیز با عاطفه 

 داشت.
گردانید همانا بلند پروازی و عشق و  / ترین عاملی که مرا شیفته شعر اقبالبزرگ

ی بی  از اشعار معاصرین او متجل / ایمان است، این ترکیب زیبا در شعر و رسالت اقبال
است  هو آشکار است، من دیدم که طبیعت من نیز به بلندپروازی، عشق و ایمان آمیخت

تابانه به سوی ادبیات و پیامی که حامل بلندپروازی و اعتماد به نفس و دوراندیشی و بی
شود. ادبیاتی را و دعوت به حاکمیت اسالم و گسترش آن در جهان باشد سوق داده می

کند، و جذبه، عشق، عاطفه و ایمان به پسندد که به تسخیر آفاق و انفس دعوت میمی
را  ج حضرتو سیره و الگو بودن و امامت عمومی آن ج ن محمدخدا و رسالت جاویدا

 انگیزد.بر می
به این دلیل مورد توجه و عالقه بنده واقع شده که بلند پرواز، عاشق  / محمد اقبال

ترین منتقد و مخالف ای است و بزرگو مومن و دارای عقیده و دعوت و پیامی جداگانه
شناسم که مسلمانان را به سوی مجد و اعری میتمدن غرب است، من او را به عنوان ش
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الف ترین مخخواند و سر سختعظمت دیرینه اسالم و حاکمیت و سیادت مسلمین فرامی
 ترین دعوتگر انسانیت و جامعه متحد اسالمی است.قومیت و تبعیض نژادی و بزرگ

 ا به عربیها رخواستم بعضی از آندر کودکی با اشعار او آشنا شدم و در نوجوانی می
)به زبان اردو( را « بانک درا»ترجمه کنم ولی در آن زمان فقط مجموعه شعر او به نام 

ها های دیگری به زبان فارسی انتشار یافته بود ولی به قرائت آنخوانده بودم، و مجموعه
 ام ضعیف بود.موفق نشده بودم و از طرفی دیگر انشای فارسی

م در سن شانزده سالگی صورت گرفت 9191سال  در / اولین دیدارم با دکتراقبال
و آن هنگامی بود که به دیدن شهر الهور، شهر علم و دان  در سرزمین هند )قبل از 
تقسیم( و اقامتگاه شاعر بزرگ موفق شده بودم، در یکی از آخرین روزهای بسیار گرم 

اه پنجاب مرا نشگتابستانی ماه بود که دکتر عبدالله چلتائی استاد فعلی فنون اسالمی دا
برد و به عنوان دوستدار شعر او معرفی کرد، وی همچنین از پدر  / نزد محمداقبال

و دیگر ادیبان و محققان،  / یادی کرد. اقبال 9بزرگوارم عالمه سید عبدالحی حسنی
که در مورد تاریخ شعر و شعرای « گل رعنا»پدرم را به خاطر کتاب ارزشمندش به نام 

تازگی منتشر شده و توجه محافل ادبی را به خود جلب کرده بود، هند نوشته و به 
دم تقدیم وی نمو« قمر»شناختند. در آنجا بنده جلد ترجمه عربی قصیده او را به نام می

صفحاتی از آن را مۀالعه کرد و سؤاالتی در مورد بعضی از شعرای عرب مۀرح کرد که 
به پایان رسید و در حالی برگشتم که  خواست معلومات مرا بیازماید. باالخره مجلسمی

 زده شده بودم.تکلفی وی در گفتار و زندگی شگفتاز تواضع و سادگی و بی
دیدارهای زیادی از الهور داشتم ولی به زیارت  9191تا  9191از آن به بعد از سال 

 ومند خواهم شد شاعر بزرگ توفیق حاصل نشد به این امید که در آینده از وجود او بهره
های تر به زیارت شخصیتاز طریق دیگر به علت اشتلال به تحصیل و مشاغل علمی، کم

 شدم.بزرگ موفق می
در خالل این مدت پس از اینکه شعر گفتن به زبان اردو را از مدت زمانی ترک نموده 
و فارسی را برای رساندن پیام خود انتخاب کرده بود، دو دیوان جدید به زبان اردو منتشر 

که در محافل ادبی و اسالمی آوازه بزرگی کسب نمودند. در این اشعار مهارت شعری شد 
                                         

آوران هند به رشته تحریر ، این کتاب در هشت جلد قۀور درباره نام«نزهگ الخواطر»مولف کتاب  -9
، به 9449، وی در سال «فرهنگ اسالمی در هند»درآمده است، ایشان کتاب دیگری دارد به نام 

 لقای معبودش شتافت.
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« مضرب کلی»تر آشکار بود، من مجموعه شعر او و رسالت و شیوه تفکر وی به طور کامل
ه توجهم را بیشتر جلب کرد و در ترجم« بال جبرئیل»پسندیدم گرچه بعدها را بیشتر می

 قرار گرفت. و اقتباس بیشتر مورد استفاده
زمانی که در دارالعلوم ندوةالعلماء هند مشلول تدریس بودم با برادرم مرحوم مسعود 

 مقیم بودم، با ایشان که از طرفداران« الضیاء»ندوی استاد زبان عرب و منشی مجله عربی 
ردیم بکردیم و از این مۀلب رنج میرا قرائت می / بود اشعار اقبال / سرسخت اقبال

شهرت  بیشتری دارد و براداران عرب  / در کشورهای عربی از اقبال 9«اگورت»که چرا 
و ادبیات مصر و سوریه بیشتر به شعر او عالقه دارند. لذا خود را در زمینه معرفی شعر 

دیدیم. هرگاه در مجالت عربی مۀلبی درباره تعریف اشعار تاگور مقصر می / اقبال
 خود گشت و این را بر  مهتر میقوی / ر اقبالخواندیم اراده ما برای ترجمه اشعامی

پنداشتیم. خواست خدا اینگونه بود که چند ماه قبل از وفات شاعر بزرگ، به َدینی می
دیدار او مشرف شویم و نشستی طوالنی و تاریخی با او داشته باشیم. این دیدار در روز 

فت، صبح آن روز م( صورت گر9191نوامبر سال  99هت )9931شانزدهم رمضان سال 
و پسر عمویم سیدابراهیم بن اسماعیل حسنی  4به اتفاق عمویم استاد سید طلحه حسنی

و  اش نشاطبه منزل  رفتیم. بر اثر بیماری طوالنی خانه نشین شده بود، در روحیه
دانم شاید به خاطر مالقات ما این حالت به او دست داده بود، به مسرت نمایان بود، نمی

ار شاد و سرحال بود. به همین دلیل جلسه حدود سه ساعت طول کشید، هر حال بسی
کرد و به خاطر سالمتی  او را از سال  پی در پی سخن او را قۀع میخدمت  کهنپی 

کرد. خواست و به نحوی او را آرام میکرد اما وی عذر مینشستن و سخن زیاد منع می
له درباره شعر قدیم عربی سخن به های مختلفی سخن گفتند، از جمایشان در زمینه

میان آورد و واقعگرائی و شامل بودن بر شجاعت و قهرمانی آن اشعار را ستود و 
هائی از شعر حماسی را یادآور شد. نیز اضافه نمود که اسالم در وجود پیروان خود، نمونه

مل ع روح فداکاری و واقعگرائی پدید آورده است و علوم طبیعی نیز در میدان جدیت و
 بینیهای فلسفی بی فایده، با اسالم هماهنگ هستند. این روح واقعو دوری از بحث

مدت دو قرن در جامعه اسالمی به شدت جریان داشت و در نتیجه مسلمین با اعتقاد 

                                         
 رابیندرانات، تا گور از شاعران هندی است )مترجم(. -9
 و از علمای بلند پایه بود. استاد سابق دانشکده شرقی دانشگاه پنجاب -4
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قوی عامل به سیره و اخالق اسالمی بودند اما با طلیان فلسفه الهیات یونانی، قوای شرق 
پا  ی ما بعدالۀبیعه را پشتشد که اروپا نیز هنگامی که فلسفه نابود گردید. وی یادآور

زد و به علوم مفید طبیعی روی آورد، نهضت آن بارور گردید و رهبری جهان را به دست 
گرفت، اما در این عصر نیز مسائلی پدید آمد که اروپا را به سیر قهقرائی سوق داد. 

سالم و حمل امانت آن، سازگارتر و اضافه نمود که اندیشه طبیعت عرب با ا / اقبال
تر بوده است، زیرا اسالم در ایران با سر نوشتی مواجه شد که مسیحیت در اروپا قوی

 مواجه گردید، چون تفکر آریائی در هر یک از این دو آئین تأثیر گذاشت.
در مورد تصوف سخن گفت و از تخیالت افراطی و وجد و سمام برخی از  / اقبال

آمدند و از کرد و گفت صحابه از صدای اسب در میدان جهاد به وجد می صوفیه انتقاد
 بردند.کشته شدن در راه خدا لذت می

وی درباره تجدید و احیای عظمت اسالم در هند سخن گفت و از زحمات شیخ احمد 
ها زیب قدردانی نمود و آن سرهندی و شاه ولی الله دهلوی و سلۀان محی الدین اورنگ

گویم اگر وجود و مساعی این افراد نبود، فلسفه و تمدن گفت من همواره میرا ستود و 
و گفت: ملتی  9بلعیدند. در مورد کشور پاکستان، سخن به میان آوردهندی، اسالم را می

که کشور و سرزمینی نداشته باشد نه دین دارد نه تمدن، زیرا دین و تمدن به وسیله 
تأسیس پاکستان تنها راه حل مشکالت مسلمین شوند، همانا حکومت و قدرت زنده می

در  گردد، سپسباشد و بدینوسیله مشکالت اقتصادی نیز بر طرف میدر قاره هند می
 مورد نظام زکات و بیت المال در اسالم، سخنانی ایراد نمود.

نسبت به آیندخ مسلمین در هند گفت: من به برخی از فرمانروایان مسلمان در والیات 
ام که به نشر تعالیم اسالم در میان غیر مسلمین توجه خاصی ن توصیه کردهنشیمسلمان

مبذول دارند و بکوشند که خود مسلمانان نیز بر فرهنگ و آداب و رسوم اسالمی 
باشند، و زبان عربی را در این مناطق زنده گردانند و به وسیله تأسیس )بانک پایبند 

. نیز مسلمین باید یک نشریه جهانی به زبان جهانی اسالمی( از سرمایه خود بهره ببرند
انکلیسی داشته باشند که مدافع حقوق و محافظ کیان مسلمین باشد و بدینوسیله 

 ها اهمیتها حساب ببرند، ولی متأسفانه آنصدایشان به گوش جهانیان برسد و از آن

                                         
م ده 9141این سخ را ده سال قبل از تجزیه پاکستان گفته است زیرا پاکستان در سال  / اقبال -9

 سال بعد از وفات او تاسیس شد.
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رد کد میها را تهدیمسأله را درک نکردند و به موقعیت حساس خوی  و خۀرهایی که آن
کَوه می . احساس 9کردپی نبردند. وی از کوتاه فکری و خودخواهی این فرمانروایان ش 

یدیم دعالقه دارد که بیشتر در خدمت او بمانیم اما مصلحت / نمودیم که دکتراقبال
حال وی رفع مزاحمت نمائیم تا به استراحت بپردازد، لذا از خدمت او  که بخاطر رعایت

 در همان روز یا روز دیگر الهور را ترک گفتم. مرخص شدیم، و من
« ضرب کلیم»به یاد دارم که بنده در همان جلسه قسمتی از اشعار او را از دیوان 

قرائت کردم و از او خواستم اجازه دهد اشعارش را به زبان عربی برگردانیم، وی اجازه 
ترجمه اشعار او بپردازد. فرمود و افزود که استاد عبدالوهاب عزام نیز اراده دارد که به 

م به ما رسید، 9191آوریل سال  99بعد از گذشت ش  ماه از این دیدار، خبر وفات او در 
تر آنگاه اراده و نیتم نسبت به ترجمه اشعار و نیز نگاشتن شرح حال و زندگی وی قوی

هار بمرکز والیت « پتنه»گشت، لذا در این مورد به برادر مسعود که در آن زمان در شهر 
بود، نامه نوشتم، وفات دکتر را به وی تسلیت گفتم، ایشان آمادگی خود را در زمینه 

نامه دکتر اعالم داشتند و از من خواست تا به ترجمه اشعار بپردازم. چنانچه ترتیب زندگی
که استاد محب الدین خۀیب از قاهره « الفتح»کار را آغاز نمودیم، استاد مسعود در مجله 

ای در مورد زندگی آمیز نوشت، من نیز مقالهای مؤثر و رقترد، مقالهکمنتشر می
نوشتم که بعدها از رادیو حجاز پخ  شد. کار در همینجا به علت  / اقبال

فرسا متوقف شد، و حدود ده سال همچنان متوقف های درسی و تألیفی طاقتمشلولیت
 ماند.

، در این سفر که بی  از م به حجاز، مصر و سوریه مسافرت نمودم9131در سال 
ارالعلوم نوشتم و در د / یکسال طور کشید، مقاالتی درباره شخصیت، تفکر و شعر اقبال

و دانشگاه فؤاد )دانشگاه قاهره کنونی( قرائت نمودم، همچنین در دومین سفرم به 
نگاشتم  ج در شهر پیامبر / محمد اقبال»ای تحت عنوان م مقاله9131در سال سوریه 
ام سستی راه یافت، خصوصا چون رادیو سوریه پخ  شد از آن به بعد در ارادهکه از 

ا ر / اطالم یافتم که استاد دکتر عبدالوهاب عزام مشلول ترجمه است و اشعار اقبال
دانستم او در این زمینه مهارت و توانایی دارد زیرا با زبان و کند و میبه شعر ترجمه می

                                         
ها که اسالم و مسلمین از موقعیت و این والیات بعد از تقسیم هند منحل شدند و فرمانروایان آن -9

 برکنار شدند. ها بهره نبردندثروت آن
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ما انسجام فکری دارد، ا / و با اندیشه و عقیده اقبال فرهنگ فارسی و عربی آشنا است
ای از دوستان افهار داشتند که این ترجمه ای از این چاپ شد، عدهزمانی که مجموعه

ت آمیز را ندارد و تصویر کاملی از تفکر و رسالبسیار مؤثر نیست و توان شعر عاطفی و رقت
 .9نیست / اقبالکند و نیز درخور شهرت جهانی ترسیم نمی / اقبال

نیز هنگامی که این ترجمه را مۀالعه نمودم، دیدم که هیچگونه ضعفی در ترجمه  بنده
و هیح نقصی در علم و فهم مترجم وجود ندارد و این کار، خود دلیل آشکاری است بر 
توان فوق العاده استاد عزام بر نظم عربی، اما عیب کار در این بود که ایشان شعر را با 

قدرت و انسجام خود را از دست  / مه کرده بودند و به همین دلیل شعر اقبالشعر ترج
داده و از زیبائی و تأثیر ترجمه نیز کاسته شده است. عالوه بر آن، در این کارنامه ادبی 
بزرگ، اندکی غموض و پیچیدگی نیز وجود دارد که بسا اوقات خواننده را از لذت بردن 

دارد. برای شخصیتی مانند استاد عزام معانی رقیق باز میاز  وق شعری و اشعار زیبا و 
که خود از ادیبان عرب و  وق آشنایان زبان فارسی است مناسبت بود که پس از درک 

ی که در بعضی از مقاالتریخت، چنانگفتار او را در قالب نشر عربی می / تفکر اقبال
 است و بسیار مفید و مؤثر نیز نوشته چنین کرده« الثقافه»و « الرساله»که در ماهنامه 

اند. هر زبان دارای جوی خاص، طرز تفکری ویژه و اسلوب تعبیری منحصر به واقع شده
ه باشد، هرگاباشد که برخاسته از محیط و جامعه و تاریخ و طبیعت آن زبان میفرد می

رود و رسالت خود را ادا حرف به حرف ترجمه شود زیبایی و مفهوم آن از بین می
 کند.مین

اسالمی بزرگی است  -ی ادبی به هر حال، کار عالمه دکتر عبدالوهاب عزام، کارنامه
ی هرگونه تقدیر، و تشکر است، و بیانگر تسلط کامل. وی بر زبان عرب، و که شایسته

شائبه و عشق به اسالم و تفکر اسالمی وی نشانه، بلندهمتی و  وق سرشار و اخالص بی
است که مترجمی چون عزام  / خوش بختی دکتر محمداقبالباشد، این هم از می

به خاطر این کار ممنون و شادمان خواهد  / نصیب وی گردید. بدون شک روح اقبال
 بود، خداوند بهترین پاداش را به او عنایت کند.

                                         
رموز »و « اسرار خودی»و همچنین « ضرب کلیم»و « پیام شرق»این مجموعه عبارت بود از ترجمه  -9

 اند.را نیز ترجمه کرده« جاوید نامه»و مقداری از « خودیبی
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شد تا اینکه در مجله گذشت و توفیق برای ترجمه حاصل نمیزمان همچنان می
ای به قلم نویسنده و ادیب بزرگ عرب، استاد علی طنۀاوی دمشق مقاله« المسلمون»

خواندم که از سر اخالص و دلسوزی نوشته شده بود. استاد در این مقاله از بنده خواسته 
اده ای سرگش، جایگاه و پیام او معرفی شود، وی در نامه/ بود که با ترجمه اشعار اقبال

را  کنی تا بدینوسیله مارا ترجمه نمی / برای من نوشت... آیا منتخبی از اشعار اقبال
از اندیشه و اسباب عظمت او و اشعارش آشنا سازید؟ زیرا آنچه تاکنون به زبان عربی 

رساند، آیا شما این خدمت بزرگ را به فهرست ترجمه شده، ما را به چنین هدفی نمی
ن پنهان اای به سوی این گلستکنی و برای عرب روزنهخدمات شایسته خوی  اضافه نمی

به مردم  کنی تا بدینوسیلهگشائی یا دسته گلی از این گلستان سرسبز هدیه نمینمی
 .9عرب و کشور پاکستان و ادبیات اسالمی احسانی کرده باشی؟

ر ام را بار دیگر بیداای در وجودم دمید و  وق و قریحهاین پیشنهاد نیرو و نشاط تازه
سه را در یک جل« در مسجد قرطبه»ده معروف او نمود. بنابراین دست به کار شدم و قصی

که ترجمه کردم. در وجودم آمادگی و شوق خاصی برای ترجمه احساس نمودم چنان
چندین مقاله را ترجمه نمودم که بعدها در برخی از مجالت عربی اسالمی منتشر شد 

 هرا ترجمه کنم ک / هائی از دیوان شعراقبالسعی من بیشتر بر آن بود که قسمت
 بود. «بال جبرئیل»استاد مرحوم عالمه عزام، ترجمه نکرده بود، که بیشتر شامل دیوان 

را شخصیتی معصوم و مقدس یا مجتهد  / الزم به  کر است که اینجانب دکتر اقبال
دانم و در بزرگداشت وی و استناد به اقوال او مانند بسیاری از و پیشوای دینی نمی

ی کنم. من معتقدم که جایگاه حکیم سنائتعصب افراط نمینویسندگان معاصر و مؤلفان م
لق باشد و آنان در میدان تخمی / و فریدالدین عۀار و عارف رومی بسیار بلندتر از اقبال

 در / تر بودند. اقبالبه آداب شرم و جمع بین فاهر و باطن و دعوت و عمل پیشگام
هایی از معتقدات اسالمی رداشتایراد کرد، افکار فلسفی و ب 4«مدارس»سخنانی که در 

افهار نمود که مورد تأیید ما نیست. همچنین بنده مانند بعضی از جوانان شوریده قایل 
به این مۀلب نیستم که کسی اسالم و علوم و حقایق آن را مثل وی درک نکرده است، 

ای بلهابلکه همواره در تمام ادوار زندگیم معتقد بودم که او بی  از یک محقق و شاگرد ن

                                         
 مجلد ش . 9المسلمون شماره  -9
 شهر بزرگی است در جنوب هند. -4
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از شاگردان فرهنگ اسالمی نیست، و همواره به تعمق و تحقیق بیشتر و استفاده از 
های ضعفی وجود داشت که با . در شخصیت نادر وی جنبه9معاصران بزرگ نیازمند بود

ها، وقت مقام علمی و رسالت عظیم او توافق ندارد، وی برای بر طرف نمودن این ضعف
شاعری بود، که خداوند زبان او را  / . به نظر من، اقبالکافی و محیط مناسبی نیافت

ها و حقایق در این عصر، گویا گردانیده بود، همانگونه که شعر به بیان بعضی از حکمت
او، حکیمان دیگر را در هر مقۀع زمانی به نۀق درآورد. به عقیده من، او صاحب تفکری 

های بودن رسالت محمدی و استعدادای راسخ نسبت به جاویدان و فراگیر واضح و عقیده
گفت: مسلمان سرشار و جاویدان این امت بود. او به کرامت مسلمان عقیده داشت و می

ده های پدیدآمها و تئوریفلسفه / برای قیادت و رهبری جهان آفریده شده است، اقبال
ی خالداری را هیح و پوچ و تو در این عصر مانند قومیت، وطنیت، کمونیست و سرمایه

داد، حتی انتقاد او بی  ها را مورد انتقاد قرار میدانست و با شدت و شجاعت تمام آنمی
ها اطالم کافی از برخی از رجال دین بود که از تاریخ و حقیقت و اهداف این سازمان

 نداشتند.
دانم و در مورد را شاعری بلند پرواز، عاشق و مؤمن می / گوید من اقبالباز هم می

دهم که هرگاه شعر او را خواندم در وجودم حماسه اسالمی و احساسات واهی میخود گ
ام و به نظر من و عواطف برانگیخته شده و طنین معانی را با گوش جان حس نموده

 ارزش شعر وی در همین است.
انگیزه تألیف این کتاب به زبان عربی این است که دیدم خاور اسالمی عربی در برابر 

ن مادی غرب بی  از اندازه کرن  نموده و بین جاهلیت قدیم و جاهلیت فلسفه و تمد
های زند، یا در دام قومیت افراطی گرفتار است یا در بند ایسمجدید دست و پا می

گوناگون. تفکر تجاری و سیاسی بر شعر و ادب غالب آمده و ادب نوعی سرگرمی و وسیلۀ 
لت خوی  را بشناسد و خود را وقف ادب آید. وجود ادیبی که رساسودجوئی به شمار می

های اخالقی به کار های خود را در راه مبارزه با جاهلیت و دفام از ارزشکند و صالحیت
 گردد.گیرد، تقریبا دارد نایاب می

                                         
های کرد و نامهو استاد سید سلیمان ندوی استفاده می که از عالمۀ بزرگ انورشاه کشمیریچنان -9

 او به ایشان و به استاد مسعود ندوی حاکی از بلند نظری و روح تواضح و روح علمی او هستند.
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در این فضای آلوده با تفکر غربی و در این جهان که ارزش و رسالت خود را به باد 
رود. شاعری که دور از باال می / ن اقبالفراموشی سپرده است، ارزش شاعری چو

کرد و فرهنگ ای برهمنی، در محیۀی که انگلیس حکومت میمهد اسالم، در خانواده
پردازد. آن هم یابد و به تحصیل علوم روز و آداب غربی میغرب حاکم بود، پرورش می

و عالقه او به ترین مراکز آن، و با این همه، ایمان او به رسالت محمدی و عشق در بزرگ
گردد و اعتماد او به موهبت و آیندخ درخشان مستحکم می ج شخصیت حضرت محمد

گیرد و فلسفۀ غرب و تمدن اروپائی یابد، حماسه اسالمی او شدت میاین امت فزونی می
کند و استعدادهای شعری و مواهب ادبی خود را در راه نشر عقیده و آرمان را انکار می

رد تا اینکه بهترین الگو برای شاعر مؤمن دانشمند دعوتگر و فیلسوف گیخود به کار می
آورد که طنین آن از مرز شبه قاره گیرد و جنبشی در افکار پدید میخردمند قرار می

 رسد.هند عبور کرده به تمام اکناف جهان اسالم می
 های خواهد بود که به نسل جدید مسلمان و بمناسب دیدیم که این بهترین هدیه

 کنیم در حالی که امیدواریمجوانان عرب اهداء نمائیم، بنابراین، این کتاب را تقدیم می
ها را مشتعل گرداند و مسیر ادب و اندیشه را ها را باز و غیرتها را راسخ و قریحهعزم

 «.الله من وراء القصد»هاست( عوض کند. )خداوند تحقق بخ  آرمان

 لکنؤمجمع اسالمی علمی ندوة العلماء 
 ابوالحسن علی حسنی ندوی 

 ه.قـ(9331ربیع االول  3) 
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 دکتر محمد اقبال، شاعر خوش نوای اسالم

 زندگی، فرهنگ و خدمات
ای از طبقه م در خانواده9555در شهر سیالکوت پنجاب در سال  / محمداقبال

. نیاکان او دویست سال قبل )از 9متوسط برهمنان معروف کشمیر چشم به جهان گشود
لد وی( به دین اسالم گرویدند و از آن روز به بعد این خاندان به تدین تصوف معروف تو

 مردی متدین بود و عالقه شدیدی به امور روحانی و تصوف داشت. / گردید. پدر اقبال
مراحل تحصیالت ابتدایی و مقدماتی را در زادگاه خود با  / عالمه محمد اقبال

و سپس دوره متوسۀه را آغاز کرد در همین  موفقیت و کسب امتیاز پشت سر گذاشت
زمان بود که مورد توجه سید میرحسن استاد زبان فارسی و عربی دانشکده قرار گرفت. 

نمود، لذا این میر حسن معلمی دلسوز بود که  وق علم را در وجود شاگردان  غرس می
در قلب او جوان نابله را به خوبی تربیت نمود و عشق به فرهنگ و آداب اسالمی را 

 های او را از یاد نبرد.تا آخر زندگی احسان / کاشت. اقبال
تری، رهسپار الهور مرکز استان پنجاب شد، و برای کسب تحصیالت عالی / اقبال

های فلسفه و ادبیات عرب و انگلیس تحصیل کرد، در دانشکدخ دولتی آن شهر، در رشته
در الهور با استاد معروف انگلیسی معادل لیسانس نایل آمد.  B-A)و به اخذ مدرک )

 و رئیس سابق دانشکده اسالمی علی« دعوت اسالم»نویسنده کتاب « سر توماس آرنولد»
گره و با استاد عبدالقادر، وکیل و ادیب مشهور و صاحب امتیاز اولین مجله علمی و ادبی 

کوه »ن اولین منظوم خود تحت عنوا / آشنا شد. اقبال« مخزن»به زبان اردو به نام 
م( منتشر گردید، و 9959را به نام او در آورد که در مجله مخزن در سال )« هیماالیا

همین امر موجب شد که این شاعر جوان و نوآور در محافل ادبی شهرت پیدا کند، در 
به اخذ درجۀ فوق لیسانس در فلسفه نایل گردید، و جوائزی  / همین اوان اقبال

ان استاد تاریخ فلسفه و سیاست در دانشکدخ دولتی را احراز دریافت نمود و بعد از آن عنو

                                         
 گوید:اقبال؛ در اشعار خود به اصل و نژاد خوی  اشاره کرده است، در بیتی می -9

 بینیمرا بنگر کته در هنتدوستتتان دیگر نمی
 

 زادخ رمز آشتتنتای روم و تبریز استتتت برهمن 
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نمود. دانشجویان و اساتید دانشکده به کفایت و معلومات او معترف بودند. از اینجا بود 
 مورد اطمینان وزارت معارف قرار گرفت. / که اقبال

م عازم لندن شد و در دانشگاه کمبریج ثبت نام کرده و از آنجا 9952در سال 
ینامه عالی در فلسفه و علم اقتصاد دریافت کرد، وی سه سال در پایتخت دولت گواه

نمود، های اسالمی ایراد میهائی پیرامون موضومبریتانیا ماند. در خالل این مدت، خۀابه
که موجب شهرت وی گردید. وی در این مدت در غیاب استادش ارنولد، ادبیات زبان 

« ونیخم»کرد. او از لندن به آلمان رفت و از دانشگاه یعربی را در دانشگاه لندن تدریس م
دکترای فلسفه گرفت و سپس به لندن بازگشت و در امتحان نهایی رشته حقوق شرکت 

م به وطن 9955کرد و در دو رشته اقتصاد و سیاست تخصص حاصل نمود و در سال 
 اشکبارخود بازگشت، در راه بازگشت به هند، چون به سیسیل رسید، با چشمانی 

 ای سرود که مۀلع آن چنین است: قصیده
 «.ای چشمان به جای اشک خون ببارید   چون اینجا مدفن تمدن حجازی است»

آنچه موجب شگفتی است، این است که این نابله همۀ این امتیازها را کسب نمود در 
کرد. وی پس از بازگشت به شلل وکالت سال تجاوز نمی 41حالی که عمرش از 

ری مشلول شد ولی عالقه چندانی به این شلل نداشت و اکثر اوقات  را به دادگست
های ساالنه انجمن حمایت اسالم کرد و در جلسهنویسندگی و سرودن شعر صرف می

 را سرود که در« شکوه»کرد. در یکی از جلسات، قصیده شرکت و اشعارش را قرائت می
 جات از وضع و حال مسلمانان شکوهاین قصیده از زبان مسلمین  به دربار قاضی الحا

سرود و از طرف حضرت الهی « جواب شکوه»کند و سپس شعر دیگری تحت عنوان می
تفاوتی نسبت به امور دین مورد ها را به خاطر سستی و بیبه مسلمین پاسخ داد و آن

مالمت قرار داد. طنین این شعر که از اسلوب جدیدی برخوردار بود در سۀح منۀقه 
و پیر و جوان، و مرد و زن آن را حفظ نمودند. اشعار مانند ضر المثل معروف  پیچید

های عمومی مردم هند )اعم از گردیدند تا جایی که شعر اول همواره در گردهمائی
 شدند.مسلمان و غیر مسلمان( و شعر دوم در اجتماعات مسلمین قرائت می

گذاشت و  / روحیه اقبال تأثیر عمیقی بر 9995بالکان و طرابلس در سال  جنگ
تنفر شدیدی از تمدن غرب و امپراطوری اروپا در قلب او پدید آورد. او در عالم رنج و 
اندوه اشعاری سرود که اشک غمی برای مسلمین و تیرهای زهرآلودی برای اروپائیان 

بود که پیرامون رد ملیت و « بالد اسالم»بود. از جمله اشعارش که در آن زمان سرود، 
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فاطمه »و « مسلمان»و « ماه عید»باشد. دیگر اشعارش وت به جامعه اسالمی میدع
، «تمدن جدید»، «بالل»، «صدیق»)که در جنگ طرابلس شهید شد( و « دختر عبدالله

بود. او در این قصیده سران و رهبران مسلمان را « به پیشگاه رسول معظم»و « دین»
دارند ولی هیچگونه ارتباط روحی با آن دهد که دعوای اسالم مورد انتقاد قرار می

ی کنند ولگوید: من بیزارم از رهبرانی که بارها به اروپا سفر میندارند، می ج حضرت
ه به هدی»شناسد. نظم دیگری تحت عنوان اسالم ارتباطی با شما نداشته و شما را نمی

ه سید: چرسیدم، پر ج گوید: )به حضور پیامبربود که در این قصیده می« ج رسول
ای همراه دارم ای؟ گفتم هدایای دنیا در خور شأن شما نبود، اما شیشهای آوردههدیه

 درخشد این شیشه حاوی خون شهدای طرابلس است.که آبروی امت شما در آن می
م آتشفشان اروپائی به صورت جنگ جهانی منفجر 9992سپس هنگامی که در سال 

کیم و فلیسوفی را به خود گرفت که آینده را نوا، چهرخ یک مجاهد، حشد، شاعر خوش
نمود. در این هنگام غرآترین کرد و حقائق و حکمت را به نظم بیان میپی  بینی می

که شامل چندین قۀعه بود که عبارتند « خضر راه»اشعار خود را سرود از آن جمله بود 
جهان »« اجیر« »سرمایه داری« »حکومت« »زندگی« »شاعر و گردش در صحرا»از 

که همه در شعر و حکمت و حماسه و بیان حقایق زندگی، نمونه « طلوم اسالم« »اسالم
ها بود که از نظر قوت و کعبه مقصود و گل سرسبد این قۀعه« طلوم اسالم»بودند. اما 

اولین مجموعه شعر او به نام  9942نظیر است. در سال انسجام در شعر اسالمی بی
ورد پسند عموم مردم قرار گرفت و بنده بی  از هر شاعر منتشر شد که م« بانگ درا»

 آن را پسندیدم و بارها تجدید چاپ شد.
سپس دوره آخر زندگی  آغاز گردید که منتهی به وفات  گشت. در این دوره نبوال 
فکری و افق علمی او به اوج خود رسید، دعوت و رسالت  منظم و آشکار گردید و 

منتشر شد. او فارسی را برای نشر افکار خود برگزید،  ای از اشعار فارسی ویمجموعه
تر است و زبان دو کشور پهناور ایران و افلانستان است و مردم زیرا زبان فارسی گسترده

هند نیز دوستار آن هستند در ترکمنستان و کشورهای تازه استقالل یافته نیز تلکلم 
 گوید:می / شود. اقبالمی

 ر استتتتتفتارستتتی گو گرچته تتازی خوش
 

 زانکته فتارستتتی در عتتذوبتت شتتتکر استتتت 
 

 «پیام مشرق« »خودیاسرار خودی، رموز بی»دیوان شعر او به فارسی عبارت است از 
 پس»و « جاویدنامه»و « زبور عجم»گونه آلمانی سروده است، و که در جواب دیوان غربی
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ن دو دیوان در همین دورا«. ارملان حجاز»و « مسافر»و « چه باید کرد ای اقوام شرق
ر این عالوه ب«. بال جبرئیل»و « ضرب کلیم»شعر به زبان اردو سرود که عبارت بودند از: 

تشکیل جدید »داشت که تحت عنوان « مدراس»هائی در شهرها، سخنرانیکتاب
هائی که در دانشکده کمبریج ایراد کرد که مورد توجه چاپ شد، و سخنرانی« اسالمی

، های انگلیسی، فرانسویهای  به زبانقرار گرفت. کتابمستشرقان و علمای فلسفه 
و  «اسرار خودی»آلمانی، ایتالیائی، و روسی ترجمه شده است. دکتر نکلسن، کتاب 

هائی را به زبان انگلیسی ترجمه کرد. در آلمان و ایتالیا مجامع و هیأت« خودیرموز بی»
کنفرانس ساالنه  9915ر سال برپا گردید. د / برای تفکر و تحقیق درباره شعر اقبال

اب به عنوان رئیس کنفرانس انتخ / مسلم لیگ در اله آباد منعقد گردید و دکتر اقبال
شد. وی در این کنفرانس برای اولین بار فکر تشکیل پاکستان را ارائه کرد. عضو مجلس 

از سوی مسلمین در کنفرانس  9919-9915قانونگذاری در پنجاب بود در سال 
 به نمایندگی برگزیده شد.« میزگرد»

زمانی که در لندن اقامت داشت از سوی فرانسه، اسپانیا و ایتالیا برای سفر به آن 
هائی در فن که به دو کشور اخیر سفر کرد و در مادرید، خۀابهکشورها دعوت شد چنان

اسالمی ایراد نمود و برای اولین بار در تاریخ، بعد از بیرون راندن مسلمین در مسجد 
قرطبه، نماز خواند و بر تربت آن اشک ریخت و اولین مردم عرب را که طی هشت قرن 

ها را بر این سرزمین حکومت کردند، به یاد آورد و در فضای آنجا نسیم تمدن عرب
کرد که این مسجد به علت خالی بودن از نمازگزار و فضای استشاق نمود، احساس می

د کند، آنجا بوآ ان با او شکایت و درد دل میقرطبه به خاطر نشنیدن صدای روح بخ  
در این سفر به  / اقبال 9آمیز و شاهکار ادبی جاویدان خود را سرود.که قصیده رقت

گرمی مورد استقبال قرار گرفت و با موسولینی که از خوانندگان کتب وی و دوستداران 
سه از او دعوت به عمل فلسفۀ او بود، مالقات کرد، و با او تبادل نظر نمود. حکومت فران

های او در شمال آفریقا دیدن کند اما شاعر مسلمان غیور این دعوت آورد که از مستعمره
را رد کرد. همچنین از زیارت مسجد پاریس انکار ورزید و گفت: این بهای ناچیز است در 
برابر ویرانی و به آت  کشیدن دمشق. در طول اقامت  در اروپا از سوی دوستان و 

های کمبریج، روما، سوربون، هائی جهت گرامی داشت وی در دانشگاهتیدش، جلسهاسا

                                         
 آمده است.« مسجد قرطبه»این قصیده در همین کتاب تحت عنوان  -9
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مادرید، و مجمع شاهی روما برگزار شد. در راه بازگشت به هند، به بیت المقدس رفت و 
 را در اثنای راه سرود. 9« وق و شوق»در کنفرانس اسالمی معروف شرکت کرد و قصیده 

ت شهید نادر خان، پادشاه افلانستان به اتفاق بنا بر دعو / م اقبال9914در سال 
سرراس مسعود، نوه سر سید احمدخان و رئیس دانشگاه اسالمی علی گره و استاد بزرگ 
سید سلیمان ندوی به افلانستان سفر کرد، و با سلۀان گفتگوئی طوالنی داشت و هر دو 

 ریختند:در حین گفتگو اشک می
 در حضتتتور آن مستتتلتمتان کتریتم

 

 دم زقتترآن عتتظتتیتتمهتتدیتته آور 
 

 نشتتئته حترفتم بته خون او دویتتد
 

 دانته دانته اشتتک از چشتتم  چکید 
 

 گتتفتتتتتگتتوی خستتتترو واال نتتژاد
 

 ی ستترشتتتار دادبتاز بتا من جتذبته 
 

چون بر سر مزار سلۀان محمود غزنوی فاتح هند، و حکیم سنائی رسید، اشک از 
را به « فرمسا»پس از بازگشت از کابل شعر  4چشمان  جاری شد و شعری شیوا سرود

 نظم آورد.
گیر هائی دست به گریبان بود که این اواخر صاحب فراش و زمینبا بیماری / اقبال

ها و مقاالت را امال شده بود، ولی همواره زبان  با سرودن شعر جریان داشت، و کتاب
فت گکرد و با دوستان و عیادت کنندگان در مورد قضایای اسالمی و علمی سخن میمی

 گفت:ا زبان حال میو گویا ب
 ستتتتراپتتا درد درمتتان نتتاپتتذیتترم

 

 1نتتپتتنتتداری زبتتون و زار و پتتیتترم 
 

ای بود در رد  قومیت که از گفت: از جمله آنچه در این ایام منتشر شد، مقالهمی
 ای برخوردار شد. چند روز قبل از وفات این قۀعه را سرود که: محبوبیت ویژه

 بهشتتتی بهر پتاکتان حرم هستتتت
 

مم هستتتتتبتهشتتتتی بهر    اربتاب ه 
 

 خوش باشبگو هندی مستتلمان را که
 

 هستتتبهشتتتی فی ستتبیتل الله هم 
 

 ده دقیقه قبل از وفات چنین سرود: 
 ستتترود رفتتته بتاز آیتد کته نتایتد

 

 نستتیتمتی از حجتاز آیتد کته نتتایتتد 
 

                                         
 در همین کتاب آمده است.« در سرزمین فلسۀین»این قصیده تحت عنوان  -9
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 تتتوان رانتتدمتتی هتتنتتوزم در کتتمتتانتتی
 

 زکتتیتت  متتلتتتتتی افتتتتتاده پتتیتترم 
 

 

 ر غزنین(.مراجعه شود به همین کتاب، عنوان: )د -1
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 ستتتترآمتتد روزگتتار ایتتن فتتقتتیتتری
 

 دگتتر دانتتای راز آیتتد کتته نتتایتتد 
 

 سپس با اطمینان خاطر گفت:
 ن بتا تتو گویمنشتتتان مترد متومت

 

 چو مرگ آیتد تبستتم بر لتب اوستتتت 
 

و این آخرین دلیلی بود که برای حقانیت اسالم و ایمان و یقین مسلمان ارائه داد. 
 اشمرال روح  در حالی از قفس کالبد پرواز نمود که سر در دامن خادم پیر و سالخورده

ته بود، قبل از طلوم آفتاب ها را از حرارت و نور مملو ساخنهاده بود. این خورشید که قلب
م غروب کرد و دوستان و شاگردان و هوا خواهان خود را داغدار 9915آوریل سال  49

 .9نمود

 4عوامل نبوغ شخصیت اقبال

سروران گرامی! بسیار خوشوقتم که از شاعر بزرگ اسالم و حکیم شرق دکتر محمد 
است که سخن در مرکز  افزاید اینگویم: آنچه به این خوشحالی میسخن می / اقبال

گردد. بنابراین موضوم سخن امروز، آموزشی و ادبی بزرگی چون دارالعلوم ایراد می
 و مدارسی است که از آنجا کسب نموده است: / عوامل نبوال شخصیت اقبال

 نخستین مدرسه اقبال
از دو نوم مدرسه و مرکز آموزش فارال التحصیل شد: نخست مدارس و  / اقبال
شد، او این مراحل را یکی بعد از ی که علوم و فنون متداول روز تدریس میهائدانشگاه

دیگری از هند تا انگلیس و آلمان، پشت سر گذاشت و علوم و فرهنگ و تمدن غرب را از 
ی شناسی و ادبیات انگلیسی و آلمانفلسفه و اخالق و اقتصاد و سیاست گرفته تا جامعه

 .و شعر غربی در ادوار مختلف فراگرفت

                                         
 از رادیو سعودی پخ  شد. 9139این مقاله در سال  -9
هت مۀابق با 9911جمادی الثانی  91ای است که در دانشگده دارالعلوم قاهره در قسمتی از خۀابه -4

 م ایراد گردید.91/9/9139
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 دومین مدرسه اقبال
کرد، امروز موضوم سخن بنده به این دان  و اندوخته خود اکتفا می / اگر اقبال

پسندید، و او را به استادی فن قبول نبود. ادب و تاریخ اسالمی، اشعار او را تا این حد نمی
، تنداشت، زیرا برای رسیدن به این مقام تنها تحصیالت عالی و تألیفات متعدد کافی نیس

التحصیلی به فارال / بلکه در کنار آن شرایط بسیار سخت و دقیقی الزم است. اگر اقبال
کرد، یک استاد بزرگ فلسفه یا علم اقتصاد یا ادبیات یا تاریخ بود در این مدارس اکتفا می

یا اینکه یک نویسنده چیره دست، سخنور ماهر ادیب و شاعر نامی، وکیل برجسته، قاضی 
و رهبر کشوری بود و بی  از این نبود. حقا اگر چنین بود، تاریخ نام او را محکمه و وزیر 

برد آنگونه که هزاران دانشمند، ادیب و شاعر و مؤلف و قاضی و وزیر را به باد از یاد می
را ماندگار ساخته، همین دانشگاه دوم  / فراموشی سپرده است، همانا آنچه نام اقبال

 حصیل شد.است که او از آنجا فارال الت
آری این دانشگاه کجاست، مؤسس آن کیست؟ برنامه درسی آن چیست؟ اساتید آن 
چه کسانی هستند و شرایط ثبت نام آن چگونه است؟ بدون شک دانشگاهی نمونه و 

انم اگر شما کنند به گمای تربیت میاساتیدی برجسته هستند که اینگونه افراد شایسته
 کردید.شتافتید و ثبت نام میسوی آن میدانستید، به این دانشگاه را می

ار کشوند، فارال التحصیل آن هرگز بیدانشجویان این دانشگاه، هرگز مردود نمی
تر اینکه همه فارال التحصیالن آن امام فن، مجتهد، مبتکر، مصلح، مجدد ماند، جالبنمی

ند، کنمی ها خوشه چینیهستند، نویسندگان و پژوهشگران معاصر، از علوم و فنون آن
 شود.ها نوشته میها کتابنویسند و از یک کتاب آنها میشرح در یک گفته آن

ن سازد، در ایشود بلکه خود تاریخ میآری در این دانشگاه، فن تاریخ تدریس نمی
شود، آثار دیگران را انتخاب شود بلکه وضع میدانشگاه افکار و نظریات تشریح نمی

گذارد، همانا این دانشگاه در هر مکان و زمان یافته جای می کند بلکه خود آثار بهنمی
 ترین دانشگاه در روی زمین است.شود و قدیمیمی

گذارم، این یک دانشگاه درونی است که همواره با تولد بی  از این شما را منتظر نمی
ار بید آید و هر کجا با او همراه است. همانا این دانشگاه قلب و وجدانانسان به دنیا می

 آدمی است، دانشگاهی که زیر نظر تربیت الهی قرار دارد و مرکز نیروهای روحانی است.
ها از این دانشگاه فارال التحصیل شد، او در خالل همانند بسیاری از نابله / اقبال

های خود را مدیون همین اشعارش بارها، از این دانشگاه سخن گفته و تمام شایستگی
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ند. او تصریح نموده است که اگر تربیت این دانشگاه نبود دادانشگاه درونی می
ر پردازیم به  کر عواملی که دگردید، اینک میاستعدادهای نهفته و رسالت  آشکار نمی

 دخیل بودند. / نبوال شخصیت اقبال

 عامل اول
 / نخستین عاملی که در این دانشگاه درونی، راهنما مربی، و سرمایۀ جاویدان اقبال

آید همانا ایمان راسخ وی بود، ایمان او ایمانی خشک و توخالی نبود که میبه شمار 
عبارت از تئوری عقیده صرف و تصدیق ساده باشد، بلکه اعتقادی آمیخته با عشق بود که 
قلب و فکر، و عقل و اراده و احساسات او را تحت الشعام قرارداده بود، به رسالت اسالم 

ورزید، معتقد بود که اسالم تنها دین جاویدانی عشق می ج ایمان داشت و به رسول الله
 خاتم رسل، امام و پیشوای کل است. ج است که ضامن سعادت بشر است و رسول الله

راز موفقیت خود و پایداری در برابر مظاهر تمدن غرب را در ارتباط روحی  / اقبال
ر از محبوب، دیگران جای گرفت، غی داند، همانا عشق چون در قلبمی ج با رسول الله

 هر چه دارم از محبت تو دارم: ج گوید: یا رسول اللهپذیرد میرا نمی
 مرا این ستتوز از فیض دم تستتتتت

 

 بته تتاکتم موج َمی از زمزم تستتتتت 
 

 بته چشتتم من نگته آوردخ تستتتت
 

 فتتتروال ال لتتته آوردخ تستتتتتت 
 

 خجتل ملتک جم از درویشتتتی من
 

 کته دل در ستتینته من حرم تستتتت 
 

ها و اصول بنیادی زندگی امت اسالمی را بر ارزش« اسرار خودی» شاعر در کتاب
کند، شاعر چون  کر می ج  شمارد و از آن میان ارتباط دائم امت را با نبی گرامی آنمی

 ساخته زبان  به مدح و ثنایکند فریحه شعری وی طلیان کرده بییاد می ج از پیامبر
ها و اشعار همواره از بهترین مدیحه سراییسراید که یابد، و ابیاتی میاو جریان می

 گوید:آیند او میوجدانی و عاطفی بشمار می
 در دل مستتلم مقام مصتتۀفی استتت

 

 آبتروی متا زنتام مصتتۀتفی استتتت 
 

 بتتوریتتا متتمتتنتتون ختتواب راحتتتتت 
 

 تاج کستتری زیر پای مصتتۀفی استتت 
 

 در شتتبستتتتان حرا راحتتت ُگزیتتد
 

 قتتوم و آئتتیتتن و حتتکتتومتتت آفتتریتتد 
 

 م او محروم َنومها چشتتمتاند شتتب
 

 تتا بته تختت خستتروی خوابیتد قوم 
 

 وقتت هتیتجتان تتیآ او آهن گتداز
 

 دیتتده او اشتتتتکتتبتتار انتتدر نتتمتتاز 
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 در دعتای نصتترت آمتیتن تتیتآ او 
 

 قتاطتع نستتتل ستتالطتتیتتن تتتیآ او 
 

 در جتتهتتان آئتتیتتن نتتو آغتتاز کتترد
 

 مستتتنتد اقتوام پتیشتتتیتن در نتورد 
 

 از کتلتتیتد دیتن َدر دنتیتتا گشتتتتاد
 

 نتتزاد هتمتتچتو او بتتۀتن ام گتتیتتتتی 
 

 در نتتگتتاه او یتتکتتی بتاال و پستتتتت 
 

 با غالم خوی  بر یک خوان نشتتستتت 
 

 در مصتتتافی پی  آن گردو ستتریر
 

 دختتتر ستتتردار طتی آمتد استتتیتر 
 

 پرده بودپتای در زنتجتیتر وهم بی
 

 گردن از شتترم و حیتا خم کرده بود 
 

 پرده دیتددختتترک را چون نبی بی
 

 چتادر ختود پتتی  روی او کشتتتیتتد 
 

 گوید:سپس می
 ا از آن ختاتتون طی عریتان تریممت

 

 چتتادریتتمپتتیتت  اقتتوام جتتهتتان بتتی 
 

 روز متحشتتر اعتتبتار متاستتتت او
 

 در جهتان هم پرده دار متتاستتتتت او 
 

 لتۀتف و قتهر او ستتترا پتتا رحمتی
 

 آن بته یتاران ایتن بته  عتتدا رحمتی 
 

 آنکته بر اعتدا در رحمتتت گشتتتتاد
 

 متتکتته را پتتیتتلتتام ال تتتثتتریتتب داد 
 

 ایممتا کته از قتیتد وطتن بیگتتانتته
 

 چتون نگته نور دو چشتتمیم و یکیم 
 

 از حتجتاز و چتیتن و ایتترانتتیم متتا
 

 شتتبتنتم یتتک صتتتبح خنتتدانیم متتا 
 

 امتیتازات نستتتب را پتاک ستتوختت
 

 آت  او این خس و خاشتتاک ستتوخت 
 

 چون گل صتتد برگ مارا بوی کیستتت
 

 اوستتت جتان این نظام و او یکیستتت 
 

 شتتور عشتتق  درنی ختاموش من
 

 تپتد صتتتد نلمته در آغوش منمتی 
 

ی  که چیستتت  من چه گویم از َتَوال 
 

 خشتتتک چوبی از فراق او گریستتتت 
 

 هستتتتتی مستتتلتم تتجتلتی گتاه او
 

 طتتور هتتتم بتتاال زگتتترد راه او  
 

 تر استتتخوشخاک یثرب ازدو عالم
 

 ای خنک شتتهری که آنجا دلبر استتت 
 

گرفت، حتی در مرحله آخر عمرش، قوت می ج با گذشت زمان، عشق او به پیامبر
ساخته از چشمان  جاری شنید اشک شوق بییا شهر مدینه را می ج پیامبرهرگاه نام 

که گشت، این عشق عمیق، مفاهیم شعری شگفتی به او الهام نموده بود، چنانمی
نیازی و من گدای توام، اگر روز محشر حتما از من گوید: خدایا تو از هر دو جهان بیمی

 یر.پنهان بگ ج چشم محبوبم رسول اللهگیری پس لۀف فرما و حسابم را از حساب می
 تتو غتنتی از دو عتتالتتم متتن فتتقیر

 

 روز متحشتتتر عتذرهتای متن پتذیتر 
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 ور حستتتابتم را تتتو بتتینی نتتاگزیر
 

 از نتگتاه مصتتۀتتفتتی پتتنتتهتتان بگیر 
 

ترین قدرت و سرمایه اوست و دان  و معلومات معتقد بود که ایمان بزرگ / اقبال
 گوید:های  میبرابری کند، در یکی از سرودهتواند با این ایمان ساده وسیع هرگز نمی

 قتتوت ستتتتلتتۀتتان و متتی از ال لتته
 

 هتتیتتبتتت متترد فتتقتتیتتر از ال لتته 
 

منبع شعر عاطفی و علم عمیق و حکمت و  9دانند که عشقپژوهشگران تاریخ می
باشد، عشق است که اغلب گری فوق العاده و شخصیت نادر میمعانی بدیع و حماسه

یشتر آثار جاویدان در تاریخ را آفریده است. هر گاه شخصی های انسان و بآوریشگفت
از عشق عاری باشد، هیکلی است مرکب از گوشت و خون و هرگاه ملتی بدون عشق و 

ای است از گوسفندان، و هرگاه در شعری عشق وجود نداشته عاطفه باشد همانند گله
د از آن خالی باش بندی شده است، و هرگاه کتابیباشد فقط یک سخن موزون و قافیه

ای از کاغذ و جوهر خواهد بود و هرگاه عبادتی از آن خالی باشد عبارت از رسوم مجموعه
روح خواهد بود، و هرگاه شهری از آن خالی باشد، تصویری بدون واقعیت و عادات بی

ائده فاست، و هرگاه یک مدرسه یا یک نظام درسی از آن خالی باشد نوعی تکلیف بی
 هاو خالصه اینکه اگر در زندگی عشق و عاطفه وجود نداشته باشد، وجدانخواهد بود 
گراید، و های زندگی به خاموشی میها گمراه شده و شعلهها منجمد، عقلمرده،  وق

شود. آری این عشق راستین است که کالم بدیع، شجاعت استعدادها در نۀفه خفه می
یند. این عشق واقعی است که قلب و فکر آفرنظیر، و آثار جاودان علمی و ادبی میبی

های زندگی و زرق و برق دنیا و اتبام شهوات انسان را به خود واداشته و از فراز و نشیب
شود و از گرداند. این عشق است که در آب و گل و سنگ و آجر داخل میفراموش می

سازد. اج محل میها آثار جاودان و یادگارهای فنی مانند مسجد قرطبه، قصر زهراء و تآن
هیح اثری از آثار جاودان ادبی و هنری، نویسندگی و قهرمانی وجود ندارد مگر اینکه 

 پشت سر آن، عاطفه نیرومندی از عشق قرار دارد.
گویند: علما بنا بر قدرت علمی، کثرت معلومات و اند آنان که میاشتباه پنداشته

 له قدرت شعری و حسن انتخاب الفاظتیزهوشی، بر یکدیگر برتری دارند و شعرا به وسی
و تعابیر و دقت معانی بر یکدیگر برتری دارند و نویسندگان بنابر مۀالعه وسیع و کثرت 
گاهی از  آثار و تألیفات، و معلمان به وسیله تدریس خوب و مسلط بودن بر موضوم و آ

                                         
 جم(.مراجعه فرمایید )متر( همین کتاب 11اقبال، به پاورقی صفحه )برای تفسیر عشق از دیدگاه  -9
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ی بر های سیاست و کاردانمراجع، و مصلحان و رهبران بنابر سخنوری و دان  شیوه
یکدیگر برتری دارند. حال آنکه چنین نیست، بلکه معیار برتری همانا عشق به هدف و 
اخالص در آن است، زیرا کسی که برتری دارد بدان سبب است که هدف در عمق قلب  

های او چیره گشته و شخصیت او را در جای گرفته و بر قلب و فکر و شهوات و خواسته
د، گویگوید از زبان هدف و مقصد میل چون او سخن میخود متالشی گردانیده است، حا

ا ناگوار پسندد یکند با عقل او، هرگاه چیزی مینویسد با قلم او، و هرگاه فکر میهرگاه می
دهد، خالصه آنکه هدف را سرلوحه عمل داند، با قلب هدف، این کارها را انجام میمی

 دهد.خود قرار می
پیکر این عاطفه که نیروئی بزرگ و حیاتی بود، وارد ای بر تمدن جدید ضربه کشنده

کرد و جای آن را با عشق جنسی و مادی و فزون خواهی پر کرد و بنابر مادی بودن و 
ز این تر اکوتاه فکری، توان آن را نداشت که درک کند جمال معنوی و عشق باالتر و قوی

نظام درسی جدید نیز عشق مجازی وجود دارد، و از سوی دیگر مدارس دولتی، یعنی 
ها خارج نموده و از حرارت نسل جوان را از پای در آورد، زیرا عشق راستین را از قلوب آن

ایمان و یقین و زندگی وجدان خالی کرد، در نتیجه دانشمندان عصر حاضر به مانند 
جانی درآمدند که در پیکر آنان نه وجدان و شعور وجود دارد و نه قلب و روح. اشیای بی

 آورد.ای که قدرتی خارجی آن را به حرکت در میهمانند فرفره
کنید که با انوام شعرهای شعرای خوانید احساس میرا می / وقتی شعر اقبال

آورد، در متقدمین و متأخرین فرق دارد، شعر او وجدان و اعصاب را به هیجان در می
د، گسلیت و فلم را از هم میها و زنجیرهای مادآفریند، طوققلب سوزوگداز و انقالب می

ها را به هیح طلبد و قدرت ابر قدرتهای فالم را به مبارزه میاجتمام فاسد و حکومت
کند که موجی از امواج خواند احساس میرا می / انگارد. انسان وقتی شعراقبالمی

ست، ادهد، آری این نتیجه قدرت ایمان و عاطفه شاعر الکتریسیته او را به سخن تکان می
رسه و این مدگذارد. آری! تپ  قلب، فواره فکر، و شعله روح اوست که اینگونه تأثیر می

 تربیتگاه دوم، به خوبی او را تربیت نمود و استعدادهای  را شکوفا ساخت.

 عامل دوم
نق  اساسی داشت، استادی  / دومین استاد که در رشد شخصیت و تفکر اقبال

های مسلمین از وجود این استاد خالی نیست. ای از خانهبسیار گرامی بود که هیح خانه
اما فقط وجود استاد و در خدمت شاگردان بودن مالک نیست. بلکه شناخت و احترام 
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او و استفاده از او شرط است، و گرنه باید افراد خانواده از شخصیت علمی خودشان بی  
و  عکس است، یک دانشمند بینیم قضیه بربردند، حال آنکه میاز دیگران استفاده می

که باید قدردانی اش، چنانحکیم معروف و یک نویسندخ چیره دست در میان خانواده
آیند و از دریای گیرد، ولی دیگران از اطراف جهان میشود و مورد توجه قرار نمینمی

 گیرند.معارف و دان  او بهره می
که در ساختار فکری او بی   قرآن کریم است، / منظور ما، از این استاد دوم اقبال

از هر کتاب و استادی دیگر، تأثیر گذاشت، او بسان مردی تازه مسلمان به قرآن روی 
گاهی از  آورد، زیرا اینچنین است که  شخص با عالقه و اشتیاق زیاد به مۀالعه و آ

 ،آورد، اما مسلمانی که قرآن را با سایر اموال موروثی به ارث بردهمحتویات آن روی می
با کشف جهان نوینی از معارف و حقایق،  / چنین اشتیاقی ندارد. از اینجا بود که اقبال

هنگامی که عالم جدید )قاره آمریکا( را کشف نموده بود، اما « کولمب»مسرورتر بود از 
گویا  ای پدید نیامده بود،شان چیز تازهکردند، برایکسانی که در دنیای جدید زندگی می

ها شگفت زده بودند، زیرا کردند و از سرور آنراهان  به تعجب نگاه میبه کولمب و هم
 دیدند.در آن دنیای نو، چیز جدیدی را نمی

، با دیگران فرق داشت و همین نحوه مخصوص قراءت بود / قرآن خواندن اقبال
که قرآن در عمق جان او فرو رفته بود. وی داستان قرآن خواندن  را اینگونه بیان 

پرسید که چه پرداختم، پدرم هر روز میهر روز بعد از نماز به قرائت قرآن می» کند:می
خوانم. بدین نحو سه سال تمام دادم که قرآن میکنی؟ من همواره جواب میکار می

خواهم به تو گذشت. روزی گفتم پدر! منظورت از تکرار این سوال چیست؟ گفت می
شود، از آن روز به بعد ن اآلن بر تو نازل میبگویم: قرآن را طوری بخوان که گویا همی
خواندم، در نتیجه از گوهرهای گرانبها و انوار قرآن را همراه با درک معانی و مفاهیم می

 ای برگرفتم.قرآن ره توشه
خورد و هر بار تا آخرین لحظات عمرش، در دریای قرآن غوطه می / محمد اقبال

شد تر میاش گستردهشد، هر چه مۀالعهی خارج میابا معنائی جدید و قدرت ایمانی تازه
 هاینمود که قرآن تنها کتاب و قانون جاویدان، کلید قفلبی  از پی  یقین می

ر ها و ضامن سعادت بشانگیز، فروزنده فلمات و تاریکیهای اعجابناگشوده، پاسخ سوال
مود نجیب دعوت میاست. او همواره مسلمین و غیر مسلمین را به تفکر در این کتاب ع

گشای خوی  قرار خواست که در تمام ابعاد زندگی، آن را رهنما و مشکلها میو از آن
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داد، در دهند. او مسلمین را به خاطر روی گردانی از این کتاب مورد سرزن  قرار می
 گوید:قۀعه شعری می

 را کاری جز این نیستتت به آیات  تو
 

 9کته از یستتیتن او آستتتان بتتمیری 
 

، بر اثر این مۀالعه عمیق و تدبر به جائی رسیده بود که هیح هدیه و ارملانی / الاقب
، لذا دانستهای جهان با قرآن برابر نمیترین شخصیترا، حتی از ثروتمندترین و بزرگ

از قرآن  ایهنگامی که بنا به دعوت نادرخان پادشاه افلانستان، به کابل سفر کرد، نسخه
 گوید:که میچنان به پادشاه هدیه نمود،

 در حضتتتور آن مستتتلتمتان کتریتم
 

 هتتدیتته آوردم زقتترآن عتتظتتیتتم 
 

 گفتم این ستترمتایه اهل حق استتت
 

 در ضتتمیر او حیتتات مۀلق استتتتت 
 

 انتدر او هتر ابتتتتتدا و انتهتتاستتتتت
 

 حیتدر از نیروی او خیبر گشتتتاستتتت 
 

ای سر داد و گفت: زمانی بر من گذشته که غیر قرآن مونس و همدمی پادشاه گریه
 اشتم: ند

 غتیتر قترآن غتمتگستتتار من نبود
 

 4قتوتت  هر بتتاب را بر من گشتتتود 
 

 عامل سوم
او  ، خودشناسی و به قول/ سومین عامل در تشکیل شخصیت و نظام تربیت اقبال

 گوید:است، می« خودی»
 ختتودی را از وجتتود حتتق وجتتودی

 

 ختتودی را از نتتمتتود حتتق نتتمتتودی 
 

انسان! در اعماق قلب خوی  غوطه  گوید: ایدر یکی از قصائدش به زبان اردو می
خور و خوشتن را بشناس تا راز زندگی را دریابی، زیرا جهان دل عبارت است از سوز و 
مستی و جذب و شوق، و جان  تن عبارت است از سود و سودا، مکر و فن، دولت قلب 

پذیر، در جهان  دل سلۀه بیگانه و اختالف طبقات وجود جاودان است و ثروت تن زوال
 دارد:ندارد، همین مۀلب را به زبان فارسی اینگونه می

 دل آن بحر استتت کو ستتاحل نورزد
 

 نتهتنتگ از هتیتبتت متوجت  بلرزد 
 

 جهان  دل، جهان  رنگ و مو نیستتت
 

 َدرو پستتت و بلند و کاخ و کو نیستتت 
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 زمین و آستتمتان چارستتو نیستتت
 

 درین عتالم بته جز اللته هو نیستتتت 
 

گاه می، معتقد بود که انسا/ اقبال ین شود و ان بر اثر خودشناسی از اسرار شاهی آ
باکی گوئی و بیبنده فقیر که در دل جر ت شهیر دارد، زپادشاهان عالم برتر است و حق

 از صفات بارز اوست.
. گفتنمونه خودشناسی است و خود عامل بود به آنچه می / زندگی عالمه اقبال

وید: هرگاه رازق خوی  را نشناختی، محتاج گهای  به زبان اردو میدر یکی از سروده
شوی و چون او را شناختی، پادشاهان بزرگ محتاج تو خواهند شد، همانا پادشاهان می

 باشد، حالاستلناء و کرامت نفس از صفات شاهان است و پرست  شکم مرگ روح می
قلب  / تو اختیار داری از قلب و شکم کدام یک را انتخاب کنی، بدون شک دکتر اقبال

 گوید:را انتخاب نموده می
 دل متا گر چته اندر ستتینۀ ماستتت

 

 ولتیتکن از جهتان متا برون استتتتت 
 

گرفت، به شدت بر به همین دلیل، هرگاه کرامت و شخصیت او مورد حمله قرار می
آشفت، یک بار یکی از وزیران یک کشور، در جشن تولد او مبللی قابل توجه به او می

ها ابا ورزید و گفت: کرامت و ارزش فقر به من اجازه نپذیرش آاز  / اهداء کرد اقبال
دهد که هدایای ثروتمندان را بپذیرم، همچنین حکومت بریتانیا به او پیشنهاد نمود نمی

َمت  نایب  شاه، در آفریقای جنوبی منصوب گردد، رسم بر این بود که زن نایب  به س 
دار با مهمانان، بدون حجاب شرکت کند، السلۀنه همراه با شوهرش در تمام مراسم و دی

این پست را نپذیرفت و گفت این نوعی اهانت دینی و سودای کرامت و شرافت  / اقبال
 است.

گاه بود، خود را حامل پیام و / اقبال ، از آنجائی که به ارزش و کرامت خود آ
ی مداحدانست، نه مداح و شاعری که به هر مناسبت شعر بسراید و مأموریت بزرگی می

ز اینکه ا ج که در شعری به پیشگاه پیامبرکند و شخصیت خود را زیر سؤال ببرد، چنان
 گوید:کند و میدانند شکوه میمردم او را شاعر و غزل خوان می

 متن ای متیتر  ُاَمم داد از تو خواهم
 

 مترا یتاران غتزل ختوانی شتتتمردنتتد 
 

 تتو گتفتی از حیتات جتاودان گوی
 

 م جتان گویای پیلتا بته گوش مرده 
 

 ولی گوینتد این نتاحق شتتنتاستتتان
 

 کتته تتتاریتتخ وفتتات ایتتن و آن گتتوی 
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 های فکریاین خودشناسی به او کمک کرد تا رسالت خوی  را بشناسد و از للزش
و اخالقی مصون بماند، در حالی که اکثر ادیبان، شاعران و نویسندگان به این مرض مبتال 

نند کفرسائی میهای متفاوت قلمو در موضومهستند، از افراد گوناگون مدیحه سرائی 
شناسند و نه از رسالت شان باشد یا خیر، و تا آخر عمر نه خود را میخواه موافق عقیدخ
گاه می به توفیق خدا، از همان روز اول خود را شناخت و  / شوند، اما اقبالخوی  آ

در جامعه مسلمین تمام استعدادها و مواهب فکری خود را در این راه صرف نمود که 
 گوید:اعتماد به نفس، ایمان به رسالت خوی ، بلندپروازی و آزادی و روح بیافریند، می

 از ستتتتتایت  گستتتتتری بتاالتترم
 

 پتیت  هتر دیتوان فرو نتتایتتد ستتترم 
 

 انتتداز ستتخن آئینته ستتتازم کرده
 

 9انتدنتیتازم کتردهوز ستتتکتنتدر بتی 
 

ورزید در توان او فتن ابا میشعر او فۀری و خدادادی بود، به فرض اینکه از شعر گ
 گوید:که میکرد، چناننبود: زیرا شعر بر او غلبه می

 زکجاستتتزخود رمیتده چه داند نوای می
 

 جهان او دگرستتت و جهان من دگرستتت
 

او شاعری توانا و هنرمندی نوآور بود که شاعران معاصر او را به عنوان امام و پیشرو 
اصری نبود که از للات، ترکیب، معانی و افکار او تحت قبول دارند، هیح شاعر و ادیب مع

گاهی او از شعر انگلیس و آلمان در کنار شعر فارسی او را کمک کرد  تأثیر قرار نگیرد. آ
گوی قرار گیرد، این بدان معنی تا در این راه بیشتر موفق گردد و خاتم شاعران فارسی
ای وجود نداشته باشد اما آنچه هنیست که در عصر او و بعد از عصر او شاعران برجست

کند، این است که قدرت شعری و ادبی خود را وقف را از دیگران ممتاز می / اقبال
رساندن رسالت و پیام اسالم گردانید، و از شعر به عنوان یک وسیله استفاده کرد، 

ود شسیم و غیره استفاده میهمانگونه که امروزه برای رساندن پیام از وسایلی چون بی
کند، ها را زودتر پخ  میتا زودتر قابل دریافت باشد، و همانگونه که باد، بوی خوش گل

او نیز شعر خود را حامل پیام اسالم گردانید و در اکناف عالم ارسال داشت. این شعر 
ها، شهرها و کشورها را زیرپا گذاشت و همچون سربازی از سپاهیان اسالم، ها و کوهدشت
را فتح نمود، امتی را بیدار گردانید و در قلب او ایمان و حماسه و زندگی  ها و افکارقلب

 گوید:با شرافت و روح اسالم خواهی را مشتعل ساخت، می
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  ره از ستتتتوز نتتوایتتم زنتتده گشتتتتت
 

 پتتر گشتتتتود و کتترمتتک تتتابتتنتتده گشتتتتت
 

ثمره شعر او به صورت کشوری اسالمی به نام پاکستان مجسم گردید، اگر در جهان، 
است، هیح شاعری  / وجب برپائی دولتی جدید گردیده، همانا آن شعر اقبالشعری م

و که خود اشناسیم که شعر خود را برای هدفی واالتر مورد استفاده قرار دهد، چناننمی
 گوید:می

 هتتیتتچتتکتتس رازی کتته متتن گتتویتتم نتتگتتفتتت
 

 هتتمتتچتتو فتتکتتر متتن در متتعتتنتتی نستتتتفتتت
 

به علت این بود که شاعر خود را این همه بر اثر اعتماد به نفس و خودشناسی بود، 
 گوید:که میدانست چنانشاعر محض نمی

 نتته بتتیتتنتتی ختتیتتر از آن متترد فتترودستتتتت
 

 کته بتر متن تهمتت شتتعر و ستتخن بستتتتت
 

ای برای تربیت نسلی مسلمان و انسان واقعی قرارداد، شعر را وسیله / اقبال
 گوید:می

 شتتتاعتری زیتن متثتنتوی مقصتتود نیستتتتت
 

 9نیستتتتت گتری مقصتتودبتت پترستتتتی بتت
 

 عامل چهارم
در رشد سیرت و شخصیت خود، و در قدرت و تأثیر  / چهارمین مربی که اقبال

و دقیق، مدیون اوست، این است که  شعر خوی  و در ابتکار اندیشه و معانی تازه
فقط به تحقیق علمی و مۀالعه کتاب اکتفا نکرد، بلکه مستقیمًا با طبیعت و  / اقبال

شمه تمام علوم و فیوض رابۀه داشت. در قسمت آخر شب بر نسیم سحری و با سر چ
های کرد و خواستهکرد و اشک خوی  را نثار او میخاست و با خدای  مناجات میمی

ای از نشاط و شادابی روحی و نور قلب و غذای فکری طلبید و با ره توشهخود را از او می
ه سرود کی ، شعری تازه میگشت و برای دوستان و خوانندگان شعر خوجدید باز می
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کند، زیرا او هر روزه انسان در آن شعر، نیروئی تازه و حیاتی تازه و نوری جدید لمس می
 گوید:شد لذا شعر او نیز رنگ و بوئی جدید همراه داشت، میتجدید می

نج معنی  من در عیار هند وعجم َمستتَ
 

 شتتبی استتتهای نیمگهر ازگریهاصتتل اینکه 
 

 م شتتتب نتاالن بتدمدر ستتکوت نی
 

 عتتالتتم انتتدر ختتواب و متتن گتتریتتان بتتدم 
 

 جتلتوه را افتزودم و خود کتتاستتتتم
 

 دیتتگتتران را متتحتتفتتلتتی آراستتتتتتتم 
 

 یتتا در ایتتن دیتتر از نتتوای صتتتتبتتحتتگتتاه
 

 جتتهتتانتتی عشتتتتق و مستتتتتتتی آفتتریتتدم
 

داشت و های نیای  سحری را بسیار گرامی میاین لحظه / دکتر محمد اقبال
و سرمایه هر دانشمند و متفکر هستند که هیح عالم و  ها سرمایه اومعتقد بود که این

گرچه در معرفت »گوید: زاهد از آن مستلنی نیست. در ضمن  بیتی به زبان اردو می
مانند شیخ فریدالدین عۀار و در حکمت مثل جالل الدین رومی و در علم و  کاوت مثل 

از « آیددست نمی ابوحامد غزالی باشی اما بدان که بدون آه سحرگاهی هیح چیز به
گوید: در هوای سرد ورزید، میاینجاست که بر این عمل بسیار موافبت و اهتمام می

 برید، هیچگاه این رسم سحر خیزیزمستان لندن که مانند تیآ برنده، جسم انسان را می
گیری بگیر، اما لذت ناله خداوندا هرچه را از من می»گوید: را ترک نکردم. در بیتی می

، کردبنابراین، این نعمت خدادادی را با هیح چیز، معاوضه نمی« را از من نگیرسحری 
 گوید:می

 عۀا کن شتتور رومی، ستتوز خستترو
 

 عۀتا کن صتتتدق و اخالص ستتنتائی 
 

 چتتنتتان بتتابتتنتتدگتتی در ستتتتاختتتتتم متتن
 

 نتته گتتیتترم، گتتر متترا بتتختت  ختتدائتتی
 

آه  خواست که این سوز درون وکرد و از خداوند میتمنا می / عالمه اقبال
صبحگاهی وی به جوانان امت اسالم نیز انتقال یابد و آنان را از خواب غفلت بیدار سازد، 

 گوید:در بیتی خۀاب به آنان می
 از تتب و تتابم نصتتتیتتب خود بگیر

 

 بتتعتتد ازیتتن چتتو متتن متترد فتتقتتیتتر 
 

 انتتدبتا متن آه صتتبتحتگتاهی داده
 

 انتتدستتۀتوت کتوهتی بتکتاهی داده 
 

 ی متتن یتتک دو جتتامپتس بتگتتیتتر از بتاده
 

 نتتیتتامتتتا درخشتتتتی متتثتتل تتتیتتآ بتتی
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 عامل پنجم
مثنوی »، همانا کتاب / آخرین عامل مؤثر در تشکیل شخصیت و تفکر اقبال

است، موالنا جالل الدین رومی این کتاب را که جوششی از وجدان بیدار اوست، « معنوی
وشت: نبر ضد بحران عقلگرائی افراطی که تمام جهان اسالم را در عصر او فراگرفته بود، 

بحران فلسفه یونانی و مباحث کالمی و فلسفی خشک، ا هان مسلمین، مدارس دینی و 
محافل علمی، خاور اسالمی را به خود مشلول ساخته بود، موالنا به دفام از وجدان، قلب 
و روح و عاطفه و عشق راستین پرداخت و در برابر آن فتنه قیام کرد. کتاب وی که 

ۀ دورخ اوست، کتاب زندگی و گنجینه سرشار از امثال عکس العملی در برابر فتن
باشد که در ر س همه عشق و های جدید و معانی بدیع میها و نکتهحکیمانه، حکمت

نظیر است و همواره در عاطفۀ قوی قرار دارد بدین ترتیب این کتاب در موضوم خود بی
 ثر بوده است. آزادی فکری از بند غالمی عقل و خضوم در برابر مظاهر مادی مؤ

ماعی اجت –کرد با عصر مولوی از نظر اوضام سیاسی عصری که اقبال در آن زندگی می
و فکری امت اسالم، بسیار مشابهت داشت، زیرا جهان در عصر وی با بحران عقلی اروپائی 

های روحی و اخالقی را نابود کرده بود و زندگی مواجه بود، بحرانی که تمام ارزش
ها را هرچه بیشتر از صفات روحی و اصول اخالقی و ما دن، انسانماشینی این تم

مدتی، با دو عامل یعنی عامل قلب و عقل در  / بعدالۀبیعه دور نگهداشته بود. اقبال
، مثنوی مولوی، بهترین کمک و یاور 9نزام بود، در این نزام فکری و اضۀراب روحی

ندگی را حل نمود، و برای مبارزه بود که به وسیله آن بسیاری از معماهای ز / اقبال
های مولوی استفاده کرد و گام در راه او نهاد و نق  او را ایفا با این بحران از اندیشه

 گوید:نمود، می
 چتو رومتی در حرم دادم ا ان، من

 

 ازو آمتتوختتتتتم استتتترار جتتان، متتن 
 

 بتته دور فتتتتتنتتۀ عصتتتتر کتتهتتن، او
 
 
 

 بتته دور فتتتتتنتتۀ عصتتتتر روان، متتن
 

کند و ارادت و ه مولوی را به عنوان مربی و مرشد و استاد یاد میاز اینجا است ک
 گوید:احترام خاصی برای او قایل است و می

                                         
اقبال داستان این نبرد فکری و دستگیری به موقع مولوی را در جای جای کلیات اشعار خوی   کر  -9

 کرده است )مترجم(.
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م پتتیتتر روم آوردم  بتتیتتا کتته متتی ز ختتُ
 

 تر ز بتاده عنبی استتتتتمتی ستتختن کته جتوان
 

 گوید:می
 بتاز بتر ختوانتم زفتتیتتض پیر روم 

 

 دفتتتر ستتتربستتتتته استتترار عتلتوم 
 

 دپتتیتتر رومتتی ختتاک را اکستتتتیتتر کتتر
 

 هتتا تتتعتتمتتیتتر کتترداز غتتبتتارم جتتلتتوه
 

صحبت پیر روم، این راز را برای من آشکار ساخت که »گوید: در یکی از ابیات  می
است( از هزار حکیم که سر در جیب  یک کلیم جان بر کف )اشاره به حضرت موسی

 آرزو داشت که دان  و رسالت او در قرن / عالمه اقبال«. اند، برتر استتفکر فرو برده
ی علمی و روحی او را به عهده بیستم تجدید شود و شخصی به عنوان جانشین، فریضه

گیرد و در ضمن اشاره لۀیفی دارد بر اینکه مولوی از جنبه روحانی بر او برتری دارد. 
دیگری برنخاست، حال آنکه « رومی»بار دیگر در سرزمین عجم »گوید: ای میدر قصیده

 بازهم / ه و شهر تبریز هنوز هم موجود است( اما اقبالآب و خاک ایران تلییری نکرد
 از تربت خود مأیوس نیست زیرا تربت حاصلخیزی است.

را رشد دادند، عواملی که نتیجه  / ها عواملی بودند که شخصیت محمداقبالاین
)یعنی قرآن( بودند که بدون شک از دست  / تربیت مدرسه و تربیتگاه دوم اقبال

تر و برترند. مدرسه دوم به ل که عبارت از معلومات وسیع بود، قویآوردهای مدرسه او
او آموخت که چگونه از این معلومات به نفع خود و ملت خود استفاده کند، همانا در پرتو 
 مدرسه دوم، عقیده و ایمان راسخ، اخالق و تفکر سالم و رسالت عظیم را کسب نمود.
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 9ه اقبالمراکز علمی و نظام آموزش نوین از دیدگا

 انتقاد از نظام آموزشی
های فراوانی های ضعف و کاستیدر نظام آموزشی جدید جنبه / محمداقبال

مشاهد نمود، لذا با شجاعت و صراحت کامل آن را مورد انتقاد قرار داد و توجه مسؤولین 
امر را بدین سوی معۀوف داشت. او در جایی از دیوان شعرش از فلم و گناه مدرسه )که 

گوید: ورش همان نظام آموزشی امروزی است( سخن گفته است. در یک بیت میمنظ
من از مدرسه و خانقاه با اندوه و غم خارج شدم، زیرا در آنجا از زندگی، محبت، حکمت 

گوید اهل مدرسه از بین  و  وق محرومند و و بصیرت خبری نبود، در جائی دیگر می
 ار هستند، گوید:اهل عرفان از طلب و بضاعت اندکی برخورد

 تتان متدرستتته کور نگتاه و مرده  وقجتلوی
 

 کتده کتم طلتب و تهی کتتدوختلتوتتیتان متی
 

 ارتکاب جرم:
معتقد است که آموزش جدید، جرم عظیمی را نسبت به فرزندان نسل  / اقبال

جدید مرتکب شده است، زیرا این شیوه آموزشی، به سواد و معلومات فاهری اکتفا نموده 
ب و روان و تزکیه روحی و اخالقی و مشتعل ساختن نیروی عاطفی آنان و به تلذیه قل

کری و های فتوجهی نکرده است. بنابراین نسلی پرورش یافته است که از نظر توانائی
جسمی، غیر متوازن و ناهماهنگ است، میان فاهر و باطن، عقل و قلب، دان  و عقیده 

رای معلوماتی وسیع، فکری روشن ولی او تفاوتی از زمین تا آسمان وجود دارد، او دا
 گوید:روحی تاریک است، می
 شتتتتود در عتتلتتم و فتتن صتتتتاحتتب نتتظتترمتتی

 

 از وجتتتود ختتتود نتتتگتتتردد بتتتاختتتبتتتر
 

که از نزدیک با نسل جدید آشنایی داشته، تصویری از این نسل را ارائه  / اقبال
ان امروزی گوید: جوانداده است که کامال با مدارس و جوانان امروز منۀبق است، او می

                                         
 رائت گردید.هت .ق ق9911ای است که در دانشکده دارالعلوم قاهره در بیستم جمادی الثانیه مقاله -9
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ای زیبا و فکری روشن ها آبی وجود ندارد، چهرهاند و در جام آناز نظر روحی تشنه
های بصیرت و قلبی بدون یقین دارند، این مجسمهدارند، اما روحی تاریک و چشمی بی

اند، بیگانگان از خاک اسالمی کلیسا و صومعه بنا بهرهبشری از اعتماد به نفس بی
 کنند:می

 ، تشتتنته لتب، ختالی ایاالنوجوانتان
 

 شتتستتته رو، تاریک جان، روشتتن دماال 
 

 یتقین و نتتا امیتتد کتم نتگتاه و بتی
 

 شتتان انتدر جهان چیزی ندیدچشتتم 
 

 نتاکستتتان متنکر زخود مؤمن بلیر
 

 شتتان معمار  دیر بنتد از خاکخشتتت 
 

 در جتتوانتتی نتترم و نتتازک چتتون حتتریتتر
 

 آرزو در ستتتتتیتتتنتتتۀ او زود متتتیتتتر
 

دینی آن را نابود ساخت و کیان آنان را در هم شکست. آنان  گوید: مدرسه، عاطفهمی
شیفته تمدن غرب و بیگانه از شخصیت خوی  هستند لذا این گداها دست به سوی 

ها تصدیق کنند و در این راه روح پاک و کرامت کنند تا نان جوی به آناجانب دراز می
 :بازند، معلم او را از مقام شاخص وی خبر ندادخوی  را می

 مکتتب از وی جتذبتۀ دین در ربود
 

 از وجتودش ایتنتقتدر دائتتم کتته بود 
 

 این زخود بیگتانه این مستتت فرنگ
 

 خواهتد از دستتتت فرنتگنتان جو می 
 

 کتت  بتتا جتتان پتتاکنتتان ختتریتتد ایتتن فتتاقتته
 
 

 هتتتای ستتتتتوز نتتتاکداد متتتا را نتتتالتتته
 

گاهی ندکردهگوید: تحصیلمی د. ارنهای ما مؤمنند، ولی از رمز مرگ توحید خالص آ
ه ها را بدون ضرب و جنگ کشتمسلمانند اما به فکر بتان فرهنگی هستند، تمدن غرب آن

، هرچه باک هستندبند و بار، قلبی تیره و تار و چشمانی بیای بیاست لذا دارای اندیشه
چرخند، دارند از دان  و فنون و سیاست و عقل و قلب و اعتقاد، همه دور مادیات می

 گوید:تحرک و افکارشان از ابتکار و نوآوری به دور است، میو بیزندگی شان جامد 
گتاه نیستتتت  مومن و از رمز مرگ آ

 

 در دلت  الغتالتب اال اللته نیستتتتت 
 

 تتادل او در متیتان ستتتیتنته مترد
 

 نینتدیشتتتد مگر از خواب و خوردمی 
 

 بتهتر یتک نتان نشتتتتتر ال ونتعتم
 

 متنتت صتتتدکس برای یتتک شتتتکم 
 

 خرد الت و منتتاتاز فترنتگتی متی
 

 ی او ستتو منتتاتمومن و انتدیشتتته 
 

 متتا هتتمتته افستتتتونتتی تتتهتتذیتتب غتترب
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 حتترب و ضتتتتربکشتتتتتتتۀ افتترنتتگتتیتتان بتتی
 

گوید علت ترس و ضعف اخالقی نسل جدید، همانا وضع آموزشی می / محمد اقبال
بند فعلی است که به جنبه اخالقی توجهی ندارد، لذا نسلی خجالتی و ترسو، هرزه و بی

 گوید: ه در قلب او نور ایمان و سوز و گداز وجود ندارد، میو بار پرورش یافته است ک
 زیری هیح نیستتتجز ستتربهزماناین

 

 اندرو جز ضتتعف پییری هیح نیستتت 
 

 آن شتتکتوه ربی االعی کجتاستتتتت
 

 این گنتاه اوستتت یا تقصتتیر ماستتت 
 

 گتتدازبتتاک و دلتتهتتا بتتیهتتا بتتیعتتقتتل
 

 شتتتترم و غتترق انتتدر متتجتتازهتتا بتتیچشتتتتم
 

داند و و مراکز علمی را مسؤول این انحۀاط اخالقی می مدرسه / محمداقبال
آموزشگاه است که جوان مسلمان را از مقام رفیع  به قعر پستی فرود آورده است. در 

کَوه میبیتی می کنم که مربیان و آموزگاران امروز خالف عمل گوید خداوندا به تو ش 
 گوید:آموزند میت می  میکنند و بچه شاهین را عادت مرغابی و بچه شیر را عادمی

 نتتهتتدخشتتتتت را متتعتتمتتار متتا کتتج متتی
 

 ی شتتتتاهتتیتتن دهتتدختتوی بتتط بتتا بتتچتته
 

گوید، یکی از اسباب این ضعف روحی، عقل فاهربین است که انسان را از شهامت می
کند و خۀرها را در نظر انسان بزرگ باکانه به استقبال خۀر رفتن دور میو دلیری و بی

ات حد در برابر مادیترین اسباب این ضعف، کرن  بیاز بزرگدهد. یکی دیگر جلوه می
است و اینکه هدف نهائی تحصیل، رسیدن به شلل و دریافت حقوق است، اینگونه دان  

 حجاب بزرگی است در برابر شناخت حق:
 ستتوز عشتتق از دان  حاضتتر مجوی

 

 کتیف حق از جتام این کتتافر مجوی 
 

 اممتتدتتتی متتحتتو تتتک و دو بتتوده
 

 امدانتتت  نتتتو بتتتودهراز دار  
 

 دان  حتاضتتر حجتاب اکبر استتتت
 

 پرستتت و بت فروش و بتگر استتتبت 
 

 شتتعلتۀ افرنگیتان نم خورده استتتت
 

 تان صتاحب نظر دل مرده استچشتم 
 

 ستتتوز و مستتتتتی را متجتو از تتاکشتتتان
 

 عصتتتر دیتگتتر نتتیستتتت در افتتالکشتتتتان
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 نکات ضعف نظام آموزشی
این است که انسان را از سخت  / ترین ضعف نظام آموزشی، از دیدگاه اقبالبزرگ

دارد و محصل گویا اقیانوس آرام و تحرکی وامیطلبی و بیدارد و به راحتکوشی باز می
حرکت است که حرکت و اضۀراب در آن وجود ندارد، همچنین این تعلیم، محصل را بی

ای جوان مسلمان، »گوید: دهد. در یک قصیده میفرنگی مآب و تجمل طلب قرار می
ات فرنگی و فرش منزلت خارجی است، من وقتی تو را در این یز و مبل خانهم

کنم، تو اگر پادشاه جهان هم باشی، چون بازوی بینم خون گریه میخوشگذرانی می
 «.حیدری و استلنای سلمانی نداری، هیح خیری در تو نیست

د ویکی دیگر از نکات ضعف این شیوه آموزش این است که اضۀراب فکری به وج
شود. های فاسد رهنمون میدینی و مکتبرباید و به سوی بیآورد و یقین را از دل میمی

 سوادی هزار بار از این گونه دان  بهتر است:گوید کوری و بیاو می
 علم حتاضتتر پی  آنتان در ستتجود

 

 شتتتک بتیتفزود و یقین از دل ربود 
 

 بصتتتریهتزار بتار بتتهتتتر متتتام بی
 

 کند تصدیقزدانشتی که دل او را نمی 
 

 زمتن گتیتر ایتنتکته نتادانتی نکو کی 
 

 دیتتنتتی نتتکتتوتتترزدانشتتتتمتتنتتد  بتتی
 

اروپا  ای است از، این نسل موجودی مستقل و زنده نیست بلکه سایه/ از نظر اقبال
کنی گوید به فاهر فکر میو حیات او عاریت است که از غرب گرفته است. در بیتی می

اش را از غرب حقیقت مرده است زیرا زندگیکه جوان تحصیل کرده زنده است اما در 
وجود »گوید: عاریت گرفته است، در ضمن بیتی به زبان اردو خۀاب به غرب گرایان می

شما تجلی فرنگ است زیرا پرورده فرنگ هستید و جسم عنصری شما از خود شناسی 
مین ه« دعاری است، در نگاه تو وجود خدا ثابت نیست و در نگاه من وجود تو ثبوتی ندار

 مۀلب را در شعری به زبان فارسی نیز اینگونه آورده است:
 گوئی که من هستم، خدا نیستتو می

 

 جهتان آب و گتل را انتهتا نیستتتتت 
 

 هتنتوز ایتن راز بتر من نتتاگشتتتود استتتتت
 

 کته چشتتمم آنچته بینتد هستتت یا نیستتت
 

ضعیف ت نکته ضعف دیگر، اینکه نظام تعلیم عربی، روح معنویت را در جوانان مسلمان
ها را نابود ساخته است، طوری که جوان، زن صفت بار آمده نموده و عنصر مردانگی آن

www.SunnatDownload.com


 21  افکار شگفت اقبال

 رانــــسنت در ایــرکز دانلود اهلـترین مــلود | بزرگــداننت ـس
www.SunnatDownload.com 

ی ای مرب»گوید: که قدرت جهاد و تحمل مشکالت را ندارد، خۀاب به یکی از مربیان می
نسل جدید، درس تواضع و فروتنی، اعتماد به نفس و استلفار و سخت کوشی به آنان 

گری، چیزی نیاموخته است، بردگی دو قرن متوالی را جز شیشه هابیاموز، زیرا غرب آن
ها را سست گردانیده است، پس راه ایجاد اعتماد به نفس و غلبه بر افکار و قلوب آن

 «.اضۀراب فکری را برای آنان بنما
این گناهی نابخشودنی است، و علمی که مجاهد را خلع سالح کند،  / از نظر اقبال

 د:پرکاهی ارزش ندار
 گیرممتن آن عتلم و فراستتتت بتا پرکتاهی نمی

 

 کته از تیآ و ستتپر بیگتانته ستتتازد مرد غتازی را
 

ترین نقۀه ضعف این دان  این است که انسان را از ابتکار گوید، بزرگمی / اقبال
کند، دارد و روح تقلید کورکورانه و جمودفکری را در انسان زنده میو اجتهاد باز می

سف است که کسانی که شایستگی امامت و رهبری را داشتند، خود گوید جای بسی تأمی
 اند:به چنگ تقلید از زمانه گرفتار آمده

 مستتلمتانی که در بند فرنگ استتت
 

 دل  در دستتتت او آستتتان نیتایتد 
 

 زستتتیتمتائتی کته ستتتودم بتر در غتیتر
 

 ستتتتجتتود بتتو ر و ستتتتلتتمتتان نتتیتتایتتد
 

 هایر کهنه شده، به جلوهای جوان مسلمان، آیین فرنگ دیگ 9گویددر جائی دیگر می
 د:گویگوناگون این روباه مکار خیره شو، خود را بازیاب و از چنگ اسارت او آزاد ساز، می

 کهنته شتتتد افرنتگ را آئین و دین 
 

 ستتوی آن دیتر کتتهتتن دیتتگر مبین 
 

 هتتای رنتتگ رنتتگدرگتتذر از جتتلتتوه
 

 ختویتت  را دریتتاب از تتترک فتترنتتگ 
 

 گتر زمتکتر غتربیتان بتاشتتی خبیر
 

 ذارو شتتیری پیشتتته گیرروبهی بگت 
 

 ای بته تتقتلتیتدش استتتیتر آزاد شتتتو
 

 دامتتن قتترآن بتتگتتیتتر آزاد شتتتتو
 

گوید ای مسلمانی که جهان تحت سیۀره تو بود، اکنون چرا در جائی دیگر می
نوائی خود را با سخت کوشی ک  احسان بیگانگان هستی؟، بیگر شده و منتدریوزه

                                         
 این قسمت توسط مترجم افزوده شده است. -9
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اش بر زمین افتاد، و وقتی تازیانهباش که  س خۀابجبران کن، مانند حضرت عمربن
دیگران خواستند، تازیانه را به دست  بدهند، قبول نکرد و خود از شتر پیاده شد و تازیانه 

 را برداشت و زیر بار منت دیگران نرفت.
 ای فتراهتم کرده از شتتتیران خراج

 

 ای روبته متزاج از احتتتیتتاجگشتتتته 
 

 گتتلتتفتتام گیراز ختم هستتتتتتی متتی
 

 ی ایتتام گیرنتقتد ختود از کتیستتته 
 

 ختود فترود آ از شتتتتتتر مثتتل ُعمر
 

 التتحتتذر از متتنتتت غتتیتتر التتحتتذر 
 

 فتتۀتترتتتی کتتو بتتر فتتلتتک بتتنتتدد نتتظتتر
 

 گتتردد زاحستتتتان دگتترپستتتتت متتی
 

ملت  کشی آبرویگوید چه محتاج و نیازمند باشی زیربار دیگران مرو، و با این منتمی
 ی:شرمنده نباش ج اسالم را پی  جهانیان نریز، تا فردای قیامت در پیشگاه پیامبر

 در ره ستتتیتل بتال افتکتنتده رختت  گرچه باشی تنگ روز و تنگ بخت
 

 رزق ختویت  از نتعمتت دیگر مجو
 

 ی ختاور متجومتوج آب از چشتتمته 
 

 تتا نتبتاشتتی پتی  پیلمبر خجتتل
 

 روز فردائی کته بتاشتتتد جتان کستتتل 
 

 همت ازحق خواه و با گردون ستتتیز
 

 آبتتروی متتلتتت بتتیضتتتتا متتریتتز 
 

 ن غتتیروای بتر متنتت پتتذیتتر ختتوا
 

 ی احستتتان غیرگردن  خم گشتتتته 
 

 ختویت  را از برق لۀف غیر ستتتوختتت
 

 ی غتیترت فروختتتبتا پشتتیتزی متایته
 

*** 

 علوم و فنون از نظر اقبال

درباره علوم و فنون و شعر و ادب، آراء صائب و نیکوئی دارد  / دکتر محمداقبال
ت و ادب، نیرو و موهبگوید: شعر که عصاره تفکر و تجربه وی هستند، از جمله اینکه می

لیه آورد و عبزرگ الهی است که انسان به وسیله آن در جامعه، انقالب فکری به وجود می
آفریند و مردم را به سوی کند و در قلوب حماسه و شور زندگی میاوضام فاسد قیام می

 گوید:دارد، میخیر و نکوئی رهنمون شده از معتقدات فاسد و انحراف باز می
 بتتایتتدتدر ادب متتی فتتکتتر صتتتتالتتح
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 بتتایتتدترجتتعتتتتتی ستتتتوی عتترب متتی
 

نام دارد « ُمرَده»سوز و عشق، ماتم است، و اینگونه شاعر گوید شعر و ادب بیاو می
 نه َمرد:

 ستتوز و دردحرف او جتاویتده و بی
 

 مرده خواننتد اهتل درد او را نته َمرد 
 

 زان نوای خوش که نشتتناستتد مقام
 

 امتر آن حرفی کته گویی در منتخوش 
 

 ستتوز و مستتتی نقشتتبنتد عتالمی استتتت
 

 ستتوز و مستتتی متاتمی استتتتشتتاعری بی
 

از دیدگاه او قلم ادیب و شاعر، باید تأثیر عصای موسی را داشته باشد و رسالت خود 
آوری مادیات یا ارضاء ثروتمندان و حکام یا را در جهان ادا نماید. ادبیاتی که در راه جمع

ای برای لهو و سرگرمی و تسلی گرفته شود یا وسیله تحریک غزائز شهوانی، به خدمت
فایده است که از مسیر واقعی منحرف شده است. در یک خاطر باشد، ادبی مظلوم و بی

گوید: من منکر زیبا پسندی نیستم، این امر طبیعی است اما ادب و دانشی که شعر می
 د؟جامعه را مانند عصای موسی تحت تأثیر قرار ندهد، چه سودی دار

 ستتینتۀ شتتتاعر تجلی زار حستتتن
 

 ختیتزد از ستتینتای او انوار حستتتن 
 

 از دم  بلبتل نوا آموختت استتتتت
 

 اش رخستتار گل افروخت استتتغازه 
 

 عتنتدلیتب او نوا پرداختتت استتتتت
 

 ای از بهر متا انتداختت استتتتحیلته 
 

 تتتا کشتتتتد متتا را بتتفتتردوس حتتیتتات
 

 ی کتامتل شتتود قتتوس حیتتاتحتلتقته
 

به حد اعجاز نخواهد رسید تا زمانی که حیات معتقد است که ادب  / محمداقبال
و قدرت آن، از اعماق قلبی زنده مدد نگیرد و با خون دل سیراب نشود، در شعری رسالت 

ای اهل  وق و اهل نظر،  وق و نظر چیز خوبی »گوید: شعر و ادب را بیان نموده و می
ور زندگی و هستند اما نظری که حقیقت را درک نکند چه ارزشی دارد؟ شعری که ش

ها را پژمرده کند، نوزیدن  بهتر است، حماسه نیافریند، سودی ندارد. نسیمی که گل
ادبی که روح زندگی و ثبات را نابود کند، زشت را خوب و مرگ را حیات جلوه دهد و 
بلندپروازی را از شاهین بگیرد و زیبایی او با صداقت و واقعیت هماهنگ نباشد زهر قاتل 

 ه گوش در انسان تزریق شده است.است، که از را
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 وای قتومتی کتو اجتل گتتیرد برات
 

 از  وق حیتات  9شتتتاعران وابوستتتد 
 

 اشخوش نمتایتد زشتتتت را آیینتته
 

 اشدر جگر صتتد نشتتتر از نوشتتینته 
 

 ی او تتتازگتتی از گتتل بتتردبتتوستتتته
 

  وق پتترواز از دل بتتلتتبتتل بتترد 
 

 ربتایتد  وق رعتنتائتی زستتتترومتی
 

 1از دم ستتردش تتذرو 4جره شتتتاهین 
 

 هتای  از دلتت دزدد ثبتاتنتلتمته
 

 مترگ را از ستتحتر او دانتتی حیتتات 
 

 حستتن او را با صتتداقت کار نیستتت
 

 در یم  جز گوهر تف دار نیستتتتت 
 

 هتتای  ستتتردجوشای دلتت از نتلتمتته
 

 ای از راه گتتوشزهتتر قتتاتتتل ختتورده
 

« نز»بیند که، در ادبیات اسالمی اینگونه معتقد است اما برعکس می / اقبال
گوید گویا در جهان جز سرمایه زن ست، شاعر از زن و عشق جنسی سخن میفرماحکم

وحدة »بیند و جز زن چیزی دیگر وجود ندارد، این عقیده جدیدی است در چیزی نمی
گوید جای بسی تأسف توان آن را )وحدة الشهود( نامید، در شعری میکه می« الوجود

یسندگان کشورما، زن و عشق زن است که بر اعصاب و روان شاعران، هنرمندان و نو
بدون شک این تصویر، بر مسیر عمومی ادب در خاور اسالمی بسیار « چیره گشته است

 ه:کند کاز این وضع به ستوه آمده و فریاد می / آید، از اینجاست که اقبالصادق می
 های علم و فنای مستتلمتانتان فلتان از فتنته

 

 اهترمتن انتدرجتهتان ارزان و یزدان دیریتتاب
 

ای دارد. او معتقد است در زمینه فلسفه و علوم حکمت نیز ر ی ویژه / عالمه اقبال
ای که در چارچوب مۀالعات و ماند، فلسفهکه فلسفه بدون جهاد و فداکاری باقی نمی

های ما منحصر باشد و با مسائل زندگی و های علمی و مناقشات لفظی و بحثبحث
است رو به زوال که توان زنده ماندن ندارد. در یک  ایجامعه کاری نداشته باشد، فلسفه

ای که با خون دل نوشته نشود، فلسفه مرده یا در حال گوید: فلسفهبیت به زبان اردو می
 گوید:است، جائی دیگر درباره فلسفه غرب می« مرگ

                                         
 گردان شود.روی -9
  َنر.جره شاهین یعنی شاهین -4
کند به ترکی تذرو، پرنده است که سۀح پرواز او پائین است و النه خود را روی زمین درست می -1

 گویند.قرفاول و به عربی تذروج، و به فارسی تورنگ و جوربو می
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 هتای علم و عرفتان رامکتدر کرد ملرب چشتتمته
 

 تر ستتازد چه مشتتائی چه اشتتراقیجهتان را تیره
 

*** 

 حتکتمتت و فتلستتتفته را هتمتت متردی بتایتد
 

 تیآ انتدیشتتته بروی دو جهتان تتاختن استتتتت
 

پس از تفکر و تحقیق و مۀالعه عمیق در فلسفه به این نتیجه رسیده بود  / اقبال
ای است که فلسفه در حل مشکالت زندگی ناکام است، و آن همچون صدف درخشنده

رزه کاری دارد و نه برای بشر برنامه زندگی که از مروارید خالی است، نه با زندگی و مبا
دارد، تنها دین است که نظم جامعه، و ارائه راه حل و برنامه زندگی را به عهده دارد، و 

خۀاب به یکی از دوستان  / تنها منبع کسب این علوم است. اقبال ج حضرت محمد
ین ی چناهاشمی نسب خود که سخت تحت تأثیر فلسفه قرار گرفته بود، در قصیده

ای برهمن هستم که اصلم به دانی من از خانوادهای سید، همانگونه که می»گوید: می
رسد، آبا و اجداد من غیر مسلمان بودند، ولی تو از سادات هستی و به می 9سومنات

شوی، اما باز هم اراده او را ترک داده نسبت داده می ج اولین و آخرین، محمد رسول الله
ام و فلسفه با گوشت و ای، من در اعماق فلسفه غوطه خوردهد فلسفه شدهگرفتار بن

خونم در آمیخته است اما راه تحقیق را در پی  گرفته و فلسفه را از لوح فروشستم، زیرا 
ام که حکمت فلسفی حجابی است در برابر پس از تحقیق و مۀالعه به این نتیجه رسده

دارد، مباحث و مسائل پیچیده آن، روح را نابود یحقیقت، انسان را از زندگی دور نگه م
نیز که تو شیفته آن هستی صدف تو خالی است که بر « هگل»کنند، نظام فلسفه می

اساس وهم و گمان استوار است. ای سید، مشعل قلب در زندگی تو خاموش است، 
برنامه ای. بشر نیاز به آرام  و شده 4شخصیت خود را از دست داده و اسیر در برگسن

کند، حال آنکه ا ان مومن جهان ها را یاری نمیزندگی دارد اما فلسفه در این زمینه آن
کند، همانا دین است که نظام زندگی را به عهده دارد، و دین به جز را روشن و بیدار می

 شود. پس تعالیم جد خود را الزم بگیر، تا َکیحاصل نمی ج در دامان ابراهیم و محمد
ناسی، شکنی، تو که راه را از چاره نمیعلی مرتضی، از ابوعلی سینا تقلید می ای فرزند

                                         
 ، بت خانه معروف هند است که سلۀان محمود غزنوی بعد از فتح، بت بزرگ آن را شکست.سومنات -9
 حکیم معروف فرانسوی )مترجم(. -4
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برای تو بهتر است از رهبر بخارائی )یعنی ابن  ج پس رهبر قریشی )یعنی رسول الله
 سینا(.

 دل در ستتتتختتن متتحتتمتتدی بتتنتتد
 

 ای پتتور عتتلتتی زبتتوعتتلتتی چتتنتتد 
 

 چتتتون دیتتتدخ راه بتتتیتتتن نتتتداری
 

 قتتائتتد قتترشتتتتی بتته از بتتختتاری
 

 گوید:ی دیگر میدر جائ
 بتوعلی داننتتدخ آب و گتتل استتتتت

 

 هتای دل استتتتخبر از خستتتگیبی 
 

 نتیت  و نتوش بتتوعتتلتتی ستتتینتتا بهتتل
 

 هتتای دل از اهتتل دلچتتاره ستتتتازی
 

عقیده دارد که نظام تعلیم جدید، در ادای رسالت خوی   / کوتاه سخن اینکه اقبال
 اه خوشبختی را در پی و در تربیت نسلی که برای خود و جامعه خوی  مفید باشد و ر

گیرد، ناکام مانده است، بلکه برعکس، تحصیل کرده امروزی از جلرافیای افریقا و قۀب 
ها و نباتات، اطالعات فراوانی دارد، اما در زمینه شناخت شمالی و زندگی حیوان
های اندکی دارد. برق و بخار و اتم را به اختیار درآورده اما شخصیت خوی  دانستنی

ا پرد و مانند ماهی در دریتواند کنترل کند، مانند پرندگان به هوا میوی  را نمیقوای خ
 داند: کند اما آداب راه رفتن بر روی زمین را نمیشنا می

 از کتتلتتیتتمتتی ستتتتبتتق آمتتوز کتته دانتتای فتترنتتگ
 

 جتگتر بتحتر شتتکتافیتد و بته ستتینتتا نرستتتیتتد
 

است، سایه چگونه  این همه در اثر آموزش است که توازن و فۀرت او را فاسد ساخته
جای تعجب است »گوید: شود در حالی که اصل کج باشد؟ در یک قصیده میراست می

تواند شب تاریک زندگی خود را روشن ها را مسخر کرده نمیکسی سیارات و کهکشان
تواند در جهان افکار خود سفر کند، کسی کند، نمیکند، کسی که به کره ماه سفر می

کند، تاکنون نتوانسته نفع و ضرر خود را تشخیص فی را حل میکه مسائل پیچیده فلس
 «.دهد
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 تصویری از جوان مسلمان
، در پایان، برای جهان اسالم جوانانی مومن، متعهد، راستگو، / دکتر محمداقبال

کند که در میدان جنگ، شیر بیشه و در میدان پاکدامن، آزاد مرد و با شهامت را تمنا می
هربان باشند، شیرینی عسل و تلخی حنظل، هر دو را جمع داشته زندگی، صفا کی  و م

باشند، این را برای دشمنان و آن یکی را برای دوستان. جای گل، گل، و جای خار، خار، 
ای محکم داشته و در برابر مشکالت، سنگ زیرین آسیا باشند باشند، عزمی آهنین و اراده

ف بزرگی را دنبال کنند، در حالت و در جنگ و صلح، عفیف و حق طلب بوده و اهدا
دیگران مستلنی و در غیر او حالت ثروت، دروی  و بخشنده بوده و هرگز زیر بار منت 
دیگران نروند و مرگ با عزت را بر زندگی با  لت ترجیح دهند. در جمع دوستان چون 
 ابریشم نرم و در برابر دشمنان شمشیر برنده باشند، گاهی شبنم باشند که طراوت و

 گوید:شادابی گل را فراهم آورند و گاهی طوفان که دریاها را به لرزه درآورند. می
 بتتده او را جتتوان پتتاکتتبتتازی

 

 ستترورش از شتتراب ختانته ستتتازی  
 

 قتتوی بتتازوی او متتانتتنتتد حتتیتتدر
 

 نتتیتتازی دل او از دو گتتیتتتتتی بتتی
 

 کند که اگر در مسیر او سنگ و کوه حایل شود، سیل خروشان وجوانی را تمنا می
اگر با گلستان برخورد کند، آب جاری باشد، جوانی که شکوه ایمان صدیق، شجاعت علی، 
فقر ابو ر و صدق سلمان را یکجا داشته باشد. ایمان و یقین او در میان اوهام روزگار 

های صحرا فروزان باشد، حکمت و فراغت و ا ان سحر از مانند چراال راهب در تاریکی
تر بداند، ، شهادت در راه خدا را از حکومت و غنیمت محبوبهای او به شمار آیدویژگی

در هر مکان، مرد میدان، شیر یزدان، قهرمان زمان باشد، ارزش و قیمت خود را تاجائی 
باال برد که کسی جز پروردگار یارای خریدن  را نداشته باشد، اهداف عالی و تالش و 

ت خود را بشناسد و خود را از تقلید جهاد، او را از تجمل و خودآرائی باز دارند. شخصی
باالتر بداند. در آرزوی پرورش چنین نسل مومن و « در آواز»و بلبل « در رنگ»طاووس 

ای گوید: من از پیروان ناامیدم، خدایا جوانان را از سوز و گداز من بهرهمتعهدی است. می
 نصیب کن و فهم سخن مرا برای آنان آسان گردان.

 ان کهنمتن کته نتومتیتدی زپتیتتر
 

 آیتد ستتتختن دارم از روزی کته متی 
 

 بترجتوانتان ستتهتل کتن حرف مرا
 

 بتتهتترشتتتتان پتتایتتاب کتتن  رف متترا  
 

 ادبنتتوجتتوانتتی را کتته بتتیتتنتتم بتتی
 

 گردد چو شتتتبروز من تتاریتک می 
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 تتتاب و تتتب در ستتتتیتتنتته افتتزایتتد متترا 
 

 یتتاد عتتهتتد مصتتتتۀتتفتتی آیتتد متترا
 

 9گراییقیام محمداقبال علیه غرب

انان اسالمی با عالقه زیادی در دان  و علوم غربی، پی  در آغاز قرن بیستم، جو
آموختند. دیگر ترس و وحشت از های مترقی هند، میها را در دانشکدهرفتند و آنمی

 استعمار انگلیس از بین رفته بود.
های فرهنگی عازم اروپا بودند و در شهرهای گروه گروه دانشجویان، به عنوان هیأت

مند از منابع، علوم و فرهنگ آن، زیر نظر اساتید بزرگ بهره مختلف آن اقامت نموده
کردند و از همه های آن غور میشدند و با تمدن غرب از نزدیک آشنا گشته و در ریشهمی

گاه میها و نظامها، مکتبفلسفه شدند و به غرور و نخوت ملی و به های غربی آ
حال از نقاط ضعف و عوامل ورشکستگی بردند و در عین می های اقوام اروپائی پیویژگی

 و عالئم سقوط در جامعه غربی غافل نبودند.
ها را بر ها و زندگی در کشورهای اروپائی حسن کنجکاوی آناین مۀالعات، تعمق

ها مۀالعه کنند و سپس با تفکرات شرقی های فکری آنانگیخت تا بیشتر در مکتبمی
این ایمان که همچون آت  زیر خاکستر،  های اصیل اسالمی تۀبیق  دهند،و فلسفه

ها را وادار ساخت که نسبت به ماهیت تمدن غرب و سرنوشت همواره در التهاب بود، آن
آن افهار تردید کنند و به آن با یک نوم یأس بنگرند و باألخره بر ضد آن انقالب کرده 

 آنکه واقعیات را انکار و بر حقایق پرده بکشند. بی
الهوری قرار دارد که به حق،  / گروه انتقاد کننده، محمد اقبال در پیشاپی  این

رین تیکی از نوابآ بزرگ شرق است که در آغوش تمدن غربی تربیت یافته و از بزرگ
 تر به خود دیده است. اواندیشمندان بزرگ اسالمی است که نظیر آن را مشرق زمین کم

کند. از میان عده را بازگو می های تمدن غربیطرفی کامل عیببا دیدی عمیق و بی
زیادی که به غرب سفر کرده و تحصیل نمودند، هیح کس چون اقبال این تمدن را مورد 

 انتقاد قرار نداده و با صراحت علیه آن قیام نکرده است.

                                         
 پور.ترجمه آقای سید محمد ثقفی و علی اکبری مهدی« ارزیابی تمدن غرب»اقتباس از کتاب دیگر مؤلف  -9
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نقاط ضعف اساسی این تمدن ماشینی را مالحظه کرده و فسادی را که در  / اقبال
های اخالقی گری، و انقالب بر ضد ادیان و ارزشبه مادی تار و پود آن، به خاطر گرای 

و انسانی ریشه دوانیده است بررسی نموده و علل و عواملی را که روح این تمدن را آلوده 
 کند.کرده است، بازگو می

ینی داز اساس  بی / گوید: آلودگی روح تمدن غربی را از دل پاک کنید. اقبالاو می
ینکه تار و پودش با انقالب بر ضد دین و اخالق عجین شده و سر بر و الحاد  این تمدن و ا

سازد یاد نموده و از آن به سختی استان بت ماده گذاشته و برای آن پرستشگاه نوی می
ین چن« پس چه باید کرد این اقوام شرق»نماید. او در دیوان خود تحت عنوان انتقاد می

 گوید:می
 لتیتکتن از تتهتذیتب الدیتنتی گریز

 

 ان کته او بتا اهتل حق دارد ستتتیزز 
 

 پتترداز آوردهتتا ایتتن فتتتتتنتتهفتتتتتنتته
 

زی در حتترم بتتاز آورد   الت و عتتُ
 

 از فستتتونت  دیتده دل نتابصتتتیتر
 

 آبتتی او تشتتتتنتته متتیتترروح از بتتی 
 

 بتتردتتتابتتی از دل متتیلتتذت بتتی
 

 بردبتلتکته دل زیتن پتیتکر گتل می 
 

 کتتهتتنتته دزدی غتتارت او بتترمتتالستتتتت
 

 نتالتد کته داال من کجتتاستتتتتالبته می
 

گوید: شعار تمدن جدید، چپاول و غارت اصول انسانی و کشتن در همین مثنوی می
ا باشد، از این رهگذر دنیافراد نوم بشری است. دیده همبستگی آن تجارت و اقتصاد می

لط های غهرگز روز صلح و صفا و محبت و صمیمیت به خود نخواهد دید مگر اینکه ریشه
 این تمدن را بسوزانید:

 هتذیتب نو آدم دری استتتتشتتیوه ت
 

 پتردخ آدم دری ستتتوداگری استتتتت 
 

 تتتا تتته و بتتاال نتتگتتردد ایتتن نتتظتتام
 

 دان  و تهتذیتب و دین ستتتودای ختتام
 

گوید: این تمدن نسبت به سن خودش هنوز تازه و جوان است ولی در حال باز می
این  احتضار و جان دادن، و اگر هم نمیرد باالخره با خنجر خود انتحار خواهد کرد. تازه

وی ای رخودکشی چندان هم عجیب نیست زیرا این یک قانون طبیعی است که هر النه
ست گراید و بعید نیماند، و سرانجام به خرابی میشاخۀ ضعیفی ساخته شود محکم نمی

 های دینی و کلیساهای آن را یهود به ارث ببرد.که میراث
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های در میان سرزمین نور تمدن غرب درخشان و مشعل زندگی آن فروزان است اما
است تا از او الهام بگیرد و حرف بشنود و نه مانند  ÷ آن نه کسی پیرو موسی

 ها را بشکند و آت  را به گلستان تبدیل کند:است که بت ÷ ابراهیم
 خلیتتلکتلتیتم و شتتعتلتۀ او بیجتلتوه او بتی

 

 عقتل نتاپروا متتام عشتتق را غتارتگر استتتتت
 

 ستتتتتتتابتتانتته نیدر هوای  گرمی یتک آه بی
 

 رنتد این میخانه را یک للزش مستتتانه نیستتت
 

اند، اند اما چون احساس و روح را در خود کشتهغربیان در علم و صنعت پی  رفته
ا های بانکی بدر دریای فلمانی خود شناورند، دریائی که ساحل آن ناپیدا است، عمارت

اد آن، ، تجارت و اقتصتمام نظافت و زیبائی بر همه بناهای دینی و کلیسائی برتری دارد
بینند. این علم و دان  و ها انسان خسارت میقماری است که یک نفر سود و میلیون

کند، جز مشتی الفاظ تو خالی و عاری از سیاست و حکومت که اروپا به آن افتخار می
مکند و بعد درس مساوات ها را میحقیقت چیز دیگری نیست، رهبران اروپا خون ملت

خوارگی و فقر عاری، میدهند. بۀالت، بیتماعی و اعالمیه حقوق بشر میو عدالت اج
ای از وحی آسمانی و عنایت الهی معنوی، سرمایه تمدن فرنگی است. ملتی که بهره

ها تسخیر برق و بخار خواهد بود، تمدنی که تنها در نداشته باشند آخرین مرز نبوال آن
میرد و وفا و محبت م باشد، دل در آن میهای اتوماتیک و صنایع خشک، حاکآن ماشین

 شود.و اصول انسانی پایمال می
 / های فکری آن که اقبالها و روشانتقاد و ارزیابی تمدن غربی و بررسی اساس

های علمی خود در مدارس )شهری در هندوستان( ایراد کرد و بعدا به در سخنرانی
بیعت حال خود، اثر عمیق و نفو  عنوان احیای فکر دینی در اسالم منتشر گشت، به ط

های فلسفی غیر از جو شعر و ادبیات است. در یکی از عجیبی داشت، زیرا فضای بحث
 ی دنیای معاصرهای خود از طبیعت تمدن مادی غرب و انسان عصر و تربیت یافتهبحث

 هگوید: انسان معاصر با آن همو درباره مشکالتی که در زندگی  به وجود آمده چنین می
های تخصصی علمی ، هنوز خود را در میان یک اضۀراب و های فلسفی و رشتهمکتب

کند. مذهب طبیعی انسان معاصر، اگرچه او را بر قوای تشوی  و دلهره احساس می
، اما در مقابل، ایمان و آرام  روحی را در مسیر طبیعت و رموز هستی مسلط کرده

 زندگی از او گرفته است.
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بصیرت ساخته و از توجه و روی آوری به الق این انسان، او را بینیروی فکری و خ
ا ب جوشد، باز داشته است. در میدان اندیشهزندگی روحانی کامل که در اعماق دل می

های درونی خود گسسته ضمیر و وجدان و از این رهگذر است که ارتباط خود را با انگیزه
و به ارملان آورده همان هرج و مرج و ترین ضرری که فلسفه مادی برای ااست. کوچک

هم آن را فهمیده و از آن « هکسلی»بندوباری زندگی اوست و این همان است که بی
 .9انتقاد نموده است

سوسیالیسم جدید با رجز خوانی افراطی خود گرچه با افقی گسترده، وسیع به نظر 
ن هگل اتخا  کرده است رسد، اما آن نیز اصول فلسفی خود را از افکار حاد طرفدارامی

کند. در این صورت او پرستی، حمایت میگیری، از ماده و مادهکه با تمام قدرت و هدف
 تواند دردهای انسانی را عالج کند.هم نمی

داند که در آن رقابت و ای میجامعه اروپائی امروزی را جامعه / اقبال الهوری
داند که وحدت روحی را در ی میتناقض وحشیگرانه حاکم است و تمدن غرب را تمدن

 های سیاسی از دست داده است.های انسانی و ارزشسایه نزام ارزش
)همانند هر متفکر با اطالم( کاپیتالیسم و کمونیسم را دو شاخه  / محمداقبال

و هر دو تمدن را از یک سیستم متشابه، یکی شرقی و دیگری « مادی»درخت ماتریالیسم 
اصل و یک طرز فکر و یک نگاه محدود به انسان، مشترک هستند، غربی که هر دو در یک 

 کند.نگاه می
کند( )که در یک سفر خیالی با او مصاحبه می« اسدآبادی»از قول جمال الدین افلانی 

 گوید:چنین می
 انتد افتالک راغتربتیتان گتم کترده

 

 در شتتتکتم جتویتنتد جتان پتاک را 
 

 رنتگ و بوی از تن نگیرد جتان پتاک
 

 کتاری نتدارد اشتتتتراک جتز بته تن 
 

 دیتن آن پتیتلمبر حق نتتاشتتتنتتاس
 

 بترمستتتاوات شتتتکم دارد استتتتاس 
 

 تتا اخوت را مقتام انتدر دل استتتت
 

 بیخ او در دل، نته در آب و گل استتت 
 

 هم ملوکیتت بتدن را فربهی استتتت
 

 نور او ازدل تهی استتتتتستتینتۀ بی 
 

 هردو جتان نتا صتتبور و نتاشتتکیب
 

 هتردو یزدان نتاشتتنتاس آدم فریتتب 
 

 ی ایتن را ختراج آن را خراجزنتدگت
 

 در میتان این دو ستتنتگ، آدم زجتاج 
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 این به علم و دین و فن آرد شتتکستتت
 

 آن برد جتان را زتن نتان را زدستتتت 
 

 غتترق دیتتدم هتتردو را در آب و گتتل
 

 هتتردو را تتتن روشتتتتن و تتتاریتتک دل
 

 های اسالمیتمدن غرب در کشور
واند کشورهای اسالمی را تمعتقد است که این تمدن نمی/  محمداقبال الهوری

 ها بازگرداند.سعادتمند سازد و مجد و عظمت گذشته را به آن
تواند دیگری را زنده کند. اروپا در برابر تمدنی که خود در آستانه مرگ است نمی

از شام داده بود به بدی پاسخ  ÷ هدیه کشورهای شرقی که به آن پیامبری چون عیسی
عاوضه کرد. عیسای مسیح برای اروپا عفت، مواسات، داد و خیر شرق را با شر خود م

ها را با شراب، قمار و فسق و فجور، رحمت و گذشته و عاطفه آورد، متقابال اروپا همه این
 و زنان بدکار معاوضه کرد.

 زده شرقانتقاد از پیشگامان غرب
های زدگان کشورنسبت به پیشگامان تمدن و به عبارت گویاتر غرب / محمداقبال

ترسد که این تبلیآ به تمدن و تجدید، حیله و پوششی باشد سالمی سوءفن دارد و میا
ز ها امن از زعمای تجدد خواه شرق ناامید هستم زیرا آن»گوید: به تقلید از فرنگ، می

 .«علوم اسالمی و از علوم روز و فرهنگ آن اطالم کافی ندارند و افراد تو خالی هستند
های دنیا به ویژه در ای در میان هر ملتی از ملترکورانهبا هر تقلید کو / اقبال

های دیگر لیاقت و شایستگی دارند ملتی همچون ملت اسالمی که برای رهبری ملت
 گوید: کند میمبارزه می

گردد زمان است و بس، ای مسلمان هرگز تنها چیزی که در این جهان دگرگون می»
، ورکورانه از تمدن غرب بازی نکن. زیرا که اینبا شخصیت و کیان خود به وسیله تقلید ک

ای است که به تو ارزانی شده، تجدد به معنای غربگرائی، شایسته امتی تنها گوهر ارزنده
ت چون ملکند، نه الیق ملتی هماست که تنها در زمینه عیاشی و بوالهوسی فکر می

کنم، خوانند احتیاط میاسالم. من از کسانی که ملت اسالم را به تجدد و غربگرائی می
 «.ای باشد برای تقلید کورکورانه از غربترسم که این حیلهمی
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های شرق اسالمی را که شایسته رهبری و زعامت بودند و اکنون به صورت او ملت
دهد و در ضمن اند به شدت مورد انتقاد قرار میرو تمدن غرب در آمدهشاگرد و دنباله

توانستند هائی که میگوید: آنکند( میترکیه را خۀاب می یکی از اشعارش )که گویا ملت
 اند.رهبر زمان خود باشند حاال از روی جهالت مقلد شده

، انتقاد امیر سعید حلیم پاشا را از انقالب آتاتورک به تفصیل «جاویدنامه»در  / اقبال
فکر و  و اصالتشود که انقالب ترکیه و رهبرش از هرگونه ابتکار کند و یادآور مینقل می

 ای )فتوکپی( از اروپا چیز دیگری نبود:اندیشه و طرح ریزی محروم بود، او جز کپیه
 ستترودکو از تجتدد می  9مصتتۀفی

 

 گتفتت: نتق  کهنته را بتتایتتد زدود 
 

 نتو نتگتردد کعبته را رختت حیتات
 

 گتر ز افترنتگ آیتدش الت و منتتات 
 

 ُترک را آهنتگ نو در چنتگ نیستتتت
 

 نتگ نیستتتتی افراش جز کهنتهتتازه 
 

 ی او را دمتی دیتگتر نبودستتیتنته
 

 در ضتتمتیترش عتالتمتی دیگر نبود 
 

 الجتترم بتتا عتتالتتم متتوجتتود ستتتتاختتت
 

 مثتل موم از ستتوز این عتالم گتتداختتت
 

 نظام آموزش غربی و تأثیر آن
که شخصا در آت  آموزش غربی سوخته است، حقیقت این دان   / عالمه اقبال

 گوید:رده است، آنجا که میرا با تعبیری شیوا و تحقیقی عمیق بیان ک
 بینی که رهزن کاروان کشتتتچومی

 

 را چه ستتان کشت؟ کاروانیچه پرستی 
 

 مبتاش ایمن از آن علمی کته خوانی
 

 توان کشتتتت!از وی روح قومی میکته 
 

داری را که شیوه آموزش جدید، در دل و  و در جای دیگر دگوگونی  خۀرناک و ریشه
 گوید:، بررسی کرده میکنددماال نسل جوان ایجاد می

شیوه آموزش بسان اسیدی است که شخصیت موجود زنده را آب کرده به هر شکلی »
آورد، این اسید از هر ماده شیمائی دیگر، مؤثرتر است، زیرا قادر است که بخواهد، در می

بال عالمه اق« که یک کوه بلند و باالئی را  وب کرده تبدیل به یک مشت خاک بکند
ای است که برای برچیدن بساط دین و اخالق که شیوه آموزش غربی توطئه معتقد است

 گوید:اند و لذا میچیده

                                         
 ت.اس« کمال اتاتورک»منظور  -9
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و  اند،شیوه آموزش غربی، دامی است که برای شکار کردن ملت مسلمان گسترده»
 «.اندای است که برای برچیدن دین و اخالق چیدهتوطئه

قیانوس آموزش و پرورش ملرب جزء افراد معدودی است که تا قعر ا / عالمه اقبال
زمین فرو رفتند و نه تنها صحیح و سالم بازگشتند بلکه ُدرِّ ناب و گوهر درخشانی نیز با 

تر و استوارتر گردید. اگرچه خود به ارملان آوردند و اعتقادشان به جاودانگی اسالم راسخ
ا نکرده و در توانیم ادعاء کنیم که به آموزش غربی هرگز اعتننمی / در مورد اقبال

برابر فلسفه غرب هرگز تسلیم نشده است ولی آنچه مسلم است این است که همانند دیگر 
ها هضم نگردید. از این رهگذر ها آب نشد و در افکار و عقاید آنمعاصران  در بوته آن

 حق دارد در مورد خویشتن بگوید: / اقبال
 طلستتم علم حاضتتر را شتتکستتتم

 

 ربتودم دانتته و دامت  گستتتستتتتتتم 
 

 ختتدا دانتتد کتته متتانتتنتتد بتتراهتتیتتم
 

 پتتروا نشتتتستتتتمبته نتار او چتته بتتی 
 

*** 
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 انسان کامل از دیدگاه محمداقبال

 تالش و جستجوی انسان
دیشب پیر مردی دیدم که چراغی »گوید: موالنا جالل الدین رومی در قۀعه شعری می

م: آقا گشت، گویا چیزی را گم کرده بود، از او پرسیددر دست داشت و گرد شهر می
 ام، اینکگردی؟ در پاسخ گفت: از معاشرت با حیوانات درنده خسته شدهدنبال چه می

ام، به دنبال شیر گردم، از همراهان سست عنصر به ستوه آمدهدر جهان دنبال انسان می
گردم که چشم خود را با دیدن او خنک کنم، گفتم: خود را بیشتر زحمت نده، مردی می

ام، اما اثری از او یافت چون تو مدتی به دنبال این آزاد مرد گشتهبرگرد که من نیز هم
 «.شود، پیر مرد، سری تکان داد و گفت: آری همان چیزی نایاب آرزوی من استنمی

 گشتت گرد شتهردی شتیخ باچراال همی
 

 و انستتانم آرزوستتتکز دیو و دد ملولم 
 

 عناصتتر دلم گرفتزین همرهان ستتستتت
 

 م آرزوستتتشتتیر خدا و رستتتم دستتتان 
 

 اایم منشتتود جستتتهگفتند که یافت می
 

 نشتتود آنم آرزوستیافت میگفت آنکه 
 

را با همین شعر موالنا « اسرار خودی»نیز، مۀالع دیوان ماندگارش  / محمداقبال
از آوردن این قۀعه شعر در اول کتاب ،  / آغاز کرده است، به نظر بنده، منظور اقبال

ن زمینه با موالنا همفکر و هم عقیده بوده است، زیرا او به حکم این است که او نیز در ای
ت، حال، بوده اس« انسان کامل»مۀالعه و تحقیق در علوم فلسفی از پیشگامان پویندگان 

 گمشده خود را یافت یا ناامید شد؟ / سؤال این است که آیا اقبال
ت که از فته اسبه پیروزی و کشفی تازه دست یا / اگر پاسخ مثبت باشد پس اقبال

ف تر است زیرا این کشتر و مهمکه دنیای جدید را کشف کرد، بزرگ« کلمبس»پیروزی 
انسان گمشده و انسانیت تباه شده است، اگر این دو، در جهان وجود نداشته باشند، 

های جدید و خیری در جهان نیست، جهان امروز، به انسان بیشتر نیاز دارد تا به قاره
 ته.دریاهای ناشناخ
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 انسان کامل کیست؟
سازد که آن انسان گمشده را یافته و ، در اشعارش خاطر نشان می/ دکتراقبال

ونه این گمشده را چگ / شناخته و از شخصیت و صفات ویژه او سخن گفته است، اقبال
 و کجا یافته است؟

تان معرفی کنم، شگفت زده را برای / ترسم، اگر انسان کامل از دیدگاه اقبالمی
« مانمسل»صفات بلند انسانیت را در او یافته، همان  / شوید، زیرا انسانی که اقبال

 است و بس.
حقا که این جواب برای کسانی که تصویری تیره و نازیبا از مرد مسلمان پی  روی 

دهند متفاوت است، آنان از این ارائه می / دارند، کامال با تصویری دلپذیر که اقبال
گمشده خود را در فرد مسلمان یافته  / هند شد، اما محمداقبالزده خواپاسخ شگفت

 است.

 مسلمان نمونه
های مسلمان نمونه با ایمان و یقین، شجاعت و قدرت روحی خوی ، در میان آدم

ترسو و متزلزل ممتاز است، توحید خالص، قناعت و زهد و ایثار و بزرگ منشی و اعتماد 
طلبان و خود خواهان ممتاز شهوت پرستان و جاه به نفس او را از بندگان زر و زور و

گرداند، مسلمان واقعی ارزشی برای مظاهر مادی قایل نیست و همواره در جهان می
کند، این مرد حق، در برابر اوضام و شرایط متلیر زندگی، ثابت و رسالت خود را ایفا می

ع خوی  حرکت استوار خواهد ماند، اما دیگران در سمت وزش باد و در جهت مناف
کنند، این مسلمان مانند درخت باروری است که ریشه آن در زمین مستحکم و می

ای مسلمان، تو تنها در جهان »گوید: های  برفراز آسمانند، در ضمن بیتی میشاخه
همانا »د: گویدر بیتی به زبان اردو می« اندحقیقتی زنده هستی و مابقی سراب فریبنده

باشد و هرچه در جهان مادی وجود دارد، وهم، نقۀه پرگار حق می ایمان و یقین مسلمان
 «.طلسم و مجاز هستند

 ابعاد وجودی مسلمان
یکی وجود انسانی دوم وجود ایمانی،  ؛باشدفرد مسلمان دارای دو بعد وجودی می

 آید، بزرگها شریک است، مانند عموم مردم به دنیا میدر وجود انسانی با سایر انسان
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آموزد، کند، میکند، مانند سایر مردم کسب مینیازهای بشری خود را تأمین می شود،می
 باشد، و به خاطرکند، و خالصه او در این وجود، تابع آداب و سنن طبیعی میحکومت می

اینکه اسم مخصوص و لباس مخصوص و ملیت مخصوص دارد، از نظام طبیعت مستثنی 
انوس جامعۀ بشری است. اگر فردی مسلمان به نیست، بلکه او نیز موجی از امواج اقی

این وجود عمومی بشری اکتفا کند و فقط به عنوان یک انسان )منهای ایمان( زندگی 
کند، موجودی ضعیف و فانی خواهد بود، که در نگاه صراف وجود )آفریدگار( ارزش 

ر ری به شماای برای جهان بشچندانی نخواهد داشت، و هرگاه از دنیا برود، مرگ او ضایعه
 گوید:آید. مینمی

 گرچته آدم بر دمیتد از ختاک و گتل
 

 کشتتید از آب و گل چون گلرنگ و غم 
 

 حیف اگر در آب و گتل غلط متتدام
 

 حتیتف اگتر بترتتر نتپترد زین مقتتام 
 

ای است که اما وجود ایمانی، عبارت از این است که فرد مسلمان، حامل رسالت ویژه
ول و عقاید خاصی ایمان دارد و برای هدف مخصوص همان رسالت انبیاء است به اص

ی است از اسرار حق و پایهزندگی می ر  های جهان و ای است از پایهکند، او از این بعد س 
نیازی است از نیازهای بشر، سزاوار است که زنده بماند و ببالد، بلکه الزم است که تا 

ر و نیاز جهان برای وجود این فرد، جهان برپاست، او نیز وجود داشته باشد، زیرا نیاز بش
تر از نیازشان به آب و هوا و نور و حرارت نیست، معنی و حقیقت زندگی، وابسته به کم

ها را به عهده داشتند، و روح اخالق، ایمان و اهدافی بود که پیامبران شرح و بیان آن
گر فرد مسلمان ها را به عهده دارد، پس ااینک فرد مسلمان، اعالن و ابالال رسالت آن

رود. بنابراین وجود و بقای مسلمان، ها از بین میوجود نداشته باشد، این اهداف و رسالت
 هاشود، آبادیها منقرض میها و ملتمانند وجود خورشید و ستارگان، الزم است. نسل

د ابیها تلییر میپاشد، تمدنها از هم میها و حکمتشود، دولتها آباد میویران و خرابه
 اما او همچنان ثابت و استوار است.

 مسلمان زنده و جاوید است
معتقد است که مسلمان زنده جاوید است زیرا رسالت و امانت و  / محمداقبال

گوید: امکان ندارد که وجود مسلمان از هدف جاودانی را به دوش دارد، در شعری می
 ان او حقیقتی را آشکار جهان برچیده شود، زیرا وجود او کلید رسالت انبیاست و ا

گوید: ای آوردند. جائی دیگر می † سازد که ابراهیم، موسی، عیسی، و محمدمی
 مسلمان، ای زنده جاوید، تو نباید از مرگ بترسی بلکه مرگ باید از تو بهراسد:
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 از مترگ ترستتی ای زنتده جتاویتتد
 

 مرگ استتتت صتتیتدی تو در کمینی 
 

ز افراد امت اسالمی برای همیشه زنده و از این نیست که هر فرد ا / منظور اقبال
قانون طبیعی مرگ مستثنی است، چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که حضرت 

این است که مسلمان، موجی  / جهان را ودام گفت، منظور اقبال ج  ختمی مرتبت
از امواج دریای خروشان اسالم است، همانگونه که امواج دریا یکی پس از دیگری در 

شوند ولی دریا به حال خود باقی است، امواج دریای زندگی )که م دریا متالشی میشک
 یابند ولی اصل زندگی ثابت است.افراد بشر هستند( نیز تلییر می

 جهان برای مسلمان آفریده شده است
و رمز آفرین   و معتقد است که مسلمان هدف یک قدم جلوتر رفته / محمداقبال

جای بحث دارد، اما صحت  9«لوالك لما خلقت األفالك»دیث جهان است. گرچه صحت ح
مهم نیست، زیرا او از مۀالعۀ قرآن و اسالم  / حدیث، از روی لفظ و روایت برای اقبال

فهمد که مسلمانی و تاریخ انسانی و طبیعت مسلمان و اطالم وسیع از اوضام جهان می
قرارگیرد، چه رسد به شخص تواند مصداق این حدیث است می ج که خدمتگذار پیامبر

، جهان را برای او آفرید و 4. پس مسلمان، خلیفۀ خدا در روی زمین است ج رسول الله
 های زمین را به او سپرد:علم اسماء را به وی آموخت و حکومت و گنج

 مستتلمان را همین عرفان و ادراک
 

 کته در ختود فتاش بتینتتد رمز لوالک 
 

عتقد باشد که جهان برای او آفریده شده و در راه بدین ترتیب بر او الزم است که م
جهان میراث مؤمن »گوید: این عقیده و تحقق این تفکر مجاهده کند، در یک بیت می

مجاهد است، و هرکس که عقیده نداشته باشد، که جهان برای او خلق شده، مؤمن کامل 
 «.نیست

                                         
، الفوائد المجموعگ فی 919این روایت موضوم است. )ر. ک: السلسلگ الضعیفگ، شیخ البانی  -9

 (. )مصحح(999ص9، فتاوی اللجنگ الدائمگ ج991األحادیث الموضوعگ، شوکانی، ص
ها را برای آباد کردن زمین و بندگی خدا منظور از خلیفه بودن انسان این است که خداوند انسان -4

 دستورات خود آفریده و در زمین جانشین همدیگر قرار داده است.)مصحح(  و پیشبرد
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 مقام مسلمان
است که در جامعه  وب شود و معتقد است مسلمان، آفریده نشده  / محمداقبال

هر سو که کاروان بشری در حرکت است او نیز در همان جهت گام بردارد، بلکه به این 
منظور آفریده شده که مسیر تمدن، جامعه و جهان را عوض کند و به سوی خیر و نکوئی 
و فالح و رستگاری رهنمون شود. زیرا او صاحب رسالت و صاحب علم و یقین است، و 

ن رابۀه مسؤولیت دارد. او نباید از دیگران تقلید کند. مقام او جایگاه رهبری و در ای
امامت و ابتکار و نوآوری است، هرگاه زمانه فاسد و جامعه از جاده مستقیم منحرف شد 
مسلمان نباید در برابر منکرات سکوت کند، وفیفه او امر به معروف و نهی از منکر و 

ی به جوباید در برابر اوضام فاسد قیام کند تا آب را  اصالح فساد و افشای حق است.
  گوید: مومن قلب علم است و حرف حق را فاش گفتن آیین اوست:بازگرداند، می

 مرد حق جتتان جهتتان چتتارستتتوی
 

 آن بته ختلوت رفتته را از من بگوی 
 

 حتفتظ قترآن عتظیم آیین تستتتتت
 

 حرف حق را فتاش گفتن دین تستتتت 
 

 تو کلیمی چنتد بتاشتتی ستترنگون
 

 دستتتت خوی  از آستتتین آور برون 
 

 گوید:جایی دیگر می
زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز. او معتقد « تو با زمانه بساز»حدیث کم نظران است 

است که مسلمان نباید در برابر اوضام فاسد، از روش محافظه کاری پیروی کند، گرچه 
یرا این عمل او به مانند عمل در این راستا مجبور به تحمل به ضرب و جرح باشد، ز

گوید مومن باید با حرارت ایمان خوی  جهان فاسد جراحی و در راه سازندگی است، می
 را بسوزاند و جهانی جدید بیافریند:

 ستتوزو ستتاز از نار تستتت رازندگی
 

 عتتالتتم نتتو آفتتریتتدن کتتارتستتتتت 
 

با عقیده و  خداوند از من پرسید: آیا این عصر»گوید: در عالم خیال می / اقبال
رسالت تو مناسبت و همآهنگی دارد؟ گفتم خیر، فرمود: پس آن را در هم شکن و باکی 

 «.نداشته باش
معتقد است که خضوم و تسلیم در برابر فساد و ستم، به بهانه قضا  / محمداقبال

های ناتوان است، اما مومن قوی، خود قضای الهی است: هرگاه مسلمان و قدر، کار انسان
 گوید:خود را بداند، اوضام طبق مراد او پی  خواهد رفت میارزش 

 خویشتتتن را تیزی شتتمشتتیر ده
 

 بتتاز ختتود را در کتتف تتتقتتدیتتر ده 
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*** 

 مسلمان انقالبی
های صالح به وسیله فرد معتقد است که در طول تاریخ، انقالب / محمداقبال

پیام آور زندگی  مسلمان انجام شده است، لذا فرد مسلمان همواره پیشاهنگ انقالب و
بوده و خواهد بود. ا ان فجر او، بانگ آزادی است که عمر شب سیاه به پایان رسیده و 
صبح صادق دمیده است. طنین همین بانگ پرقدرت بود که چهارده قرن پی ، از کوه 

جهان را از خواب عمیق پانصد ساله بیدار ساخت، و انسانیت مرده را زنده « ابوقبیس»
ز نیز، این ا ان، ضامن بیداری انسان و زنده ساختن وجدان بشری است، گردانید. امرو
دانم، سحری که شبستان وجود بشری را به لرزه در گوید: به درستی میدر بیتی می

 «.آورد، همان ا ان بندخ مؤمن استمی

 قدرت و توانایی مرد مؤمن
اعجازانگیز مرد ، معتقد است که قدرت و نیروی خارق العاده و / عالمه محمداقبال

گیرد. از این جهت مرد مومن، از رسالت و ایمان او، و فناشدن در ارادخ الله سرچشمه می
گیرد که هیح مانعی یارای مقاومت در برابر او را ندارد. مومن شمشیر برنده الهی قرار می

گوید: دست مومن، دست توانای خداست، سروده است می« قرطبه»ای که در در قصیده
گشا و کار ساز است. جسم بندخ مؤمن خاکی، ولی وجدان و ر جا پیروز، مشکلدر ه

فۀرت او نوری است. این بنده به صفات موالی خوی  متصف است )خاکی و نوری نهاد، 
 گوید:نیاز است. جایی دیگر میبنده موالصفات( قلب او از هردو جهان بی

 مرد حق از کس نگیرد رنتگ و بو
 

 د رنتتگ و بومترد حتق از حق پتتذیر 
 

 هتر زمتان انتدر تن  جتتائی دگر
 

 هر زمتان او را چو حق شتتتانی دگر 
 

، از زبان فرمانده بزرگ سپاه اسالم، فاتح اندلس، طارق بن زیاد، هنگامی / اقبال
خدایا »گوید: کند چنین میکه برای پیروزی یاران عرب خود، به پیشگاه خدا نیای  می

اند که جهان را فتح کنند، دریاها از تو تصمیم گرفتهاین مجاهدین، بندگان فرمانبردار 
گردد، کوها از هیبت آنان در هم شگافند، زمین از صالبت آنان پاره میقدرت آنان می

 نیاز ساختهاند لذت معرفت تو آنان را از دو جهان بیخیزد، از روزی که تو را شناختهمی
ت و کشورگشایی نیست، خدایا است، هدفی جز شهادت ندارند، مقصودشان، مال غنیم
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ای، سوز درون و تو صحرانشینان را در خبر، نظر و ا ان سحر از دیگران ممتاز گردانیده
غم نجات انسان مظلوم که از دیر باز، آرزوی جهان بود اینک گمشدخ خود را در قلوب 

مؤمن  یتوان قدرت بازوگوید: آیا میشاعر یک قدم جلوتر رفته می«. آنان پیدا کرده است
 «.دهدرا تخمین زد؟ مؤمن با یک نگاه و یک دعا تقدیر را تلییر می

صدیق را به خوبی ت / اند، این گفته اقبالکسانی که صفحات تاریخ را مۀالعه کرده
کنند، زیرا مسلمین در قرن اول، دشت و صحرا و کوه و دریا را پشت سرگذاشتند و می

های قهرمانی رادمردانی چون سعد بن ابی وقاص، نبی باکانه از موانع عبور کردند، داستا
ی بن قاسم ثقفی، موسخالد بن ولید، مثنی بن حارثه شیبانی، عقبه بن نافع، محمد بن 

 گواه هستند. / ، بر صدق گفتار اقبالش نصیر و طارق بن زیاد

 امت جهان
معتقد است که مسلمان حقیقتی است جهانی، که از مرز محدود  / محمداقبال

و ملیت و از چهار چوب زمان و مکان فراتر است، و همانند طبیعت بشری در زمان  وطن
تر قرار دارد، مساحت زمانی او مساحت تاریخ اسالمی و مساحت مکانی او و مکان وسیع

 گوید:مساحت جهان پهناور اسالم است می
 می نگنجتد مستتلم اندر مرز و بوم

 

 در دل او یتتاوه گتتردد شتتتتام و روم 
 

 از هند و روم و شتتام نیستتتما قلب
 

 مرز و بوم او بته جز استتالم نیستتتتت 
 

های قومی و آب و های نژادی و عصبیت، مسلمان از مفاخرت/ به نظر اقبال
 پرستی باالتر است:خاک

 قوم تو از رنتگ وخون باالتر استتت
 

 قیمت یک استتودش صتتد احمر استتت 
 

 اصتتل ملت در وطن دیدن که چه؟
 

 ن کته چته؟بتاد و آب و گتل پرستتتیتد 
 

 نیستتتت از روم و عرب پیونتد متا
 

 نتیستتتت پتابتنتد نستتتب پیونتتد متتا 
 

به نظر او مسلمان در هر عصری ساقی اقل  وق و در هر مکانی شهسوار میدان شوق 
ای در گوید: وقتی طارق بن زیاد به جزیرهاست و همه سرزمین خدا وطن اوست، می

 بسوزانند برخی از لشکریان  لب به ها راسرزمین اندلس فرودآمد، دستور داد که کشتی
اعتراض گشوده گفتند، این کار از نگاه عقل درست نیست، چگونه به دیار خود بازگردیم، 
طارق خندید و گفت، ما به فکر بازگشت نیستیم، همه سرزمین خدا وطن ماست، فرقی 

 بین عجم و عرب، شرق و غرب نیست:
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 طتارق چو بر کنتاره انتدلس ستتفینته ستتوخت
 

 د کتتار تتتو بتته نتتگتتاه ختتۀتتاستتتتتگتتفتتتتتنتت
 

 دوریتم از ستتتتواد وطتن بتاز چتتون رستتتیتتم
 

 ترک ستتبتب زروی شتتریعتت کجتا رواستتتت؟
 

 خندید و دستتت خوی  به شتتمشتتیر برد و گفت
 

 هر ملتک ملک ماستتت که ملک خدای ماستتت
 

 مسلمان، مظهر اخالق خدایی
ظهر م ، مرد مسلمان دارای اخالق و صفات متفاوتی است، که سایه و/ به نظر اقبال

صفات و اخالق خدایی هستند، مثال در سعه صدر و گذشت متصف به صفت خدایی 
 «قهار»باشد، و در خشم، به خاطر دین و قیام علیه باطل، به صفت خدایی می« غفار»

تی است، در درش« قدوس»متصف است، در پاکی و پاکدامنی و پاک طینتی، مظهر صفت 
است، مسلمان تا زمانی که حامل « بارج»گیری به هنگام جنگ مظهر صفت و سخت

یرد هرگاه گاین صفات متنوم نباشد، نمونه کامل و تصویر راستین برای اسالم قرار نمی
ای از معجزات همه این صفات را در خود جمع داشت، آیت و نشانی از آیات خدا و معجزه

ترازوی گوید، مومن، معیار شناخت خوب و زشت و گیرد، شاعر میقرار می ج رسول
توان دریافت، اراده خدا، در عزم عدل است. به وسیله او خشنودی و نارضایتی خدا را می

او متجلی است، مومن، قرآن ناطق و دین سیار است، مراحل زندگی او تکراری و فاهرا 
با هم یکسان و مشابه هستند مانند تکرار طبیعت و تکرار شب و روز، اما هر بار معنی و 

بَانِ ﴿را همراه دارد، همانگونه که آیه ای پیام تازه ِ ي ِ َءالَآءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
]الرحمن:  ﴾٣١فَبِأ

گوید، مرد مومن در هر عصر دان  شود. شاعر راست میرحمان تکرار می . در سوره[31
ها را روشن آورد و با نور خود تاریکیهای خود را برای مردم به ارملان میو راهنمائی

 کند و برای هرشیوه عمل  یکسان است. همواره رسالت انبیاء را تکرار می سازد، ومی
گوید: ای مردم تنها خدا را پرست  کنید که کند و مینسل به توحید خدا دعوت می

خدایی جز او نیست )یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره( مومن مانند سپیده دم هم 
ها، شود و جسمه وسیله او جهان تجدید میجدید است هم قدیم، او قدیم است اما ب

گردند، جدید هم هست به این معنا که نشاط و قوای او تجدید ها و قلوب بیدار میعقل
های باران است که هر شود، او مبتکر، بلندپرواز و بلند همت است، او مانند قۀرهمی
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ستند، همین است قۀره غیر از دیگری است اما همه بارانند و در آبیاری زمین شریک ه
شود آغاز امت من مانند باران است که دانسته نمی»فرماید: که می ج معنی گفته پیامبر

ْم آِخُرهُ » «آن )باران( بهتر است یا آخرش
َ
لُُه َخيٌْر أ و َ

َ
ِتي َمثَُل الَمَطِر لَا يُْدرَى أ م َ

ُ
  .9«َمثَُل أ

 مسلمان همانند خورشید است
درخشد، اگر ان مانند خورشید است که همواره میمسلم»گوید: می / عالمه اقبال

آری چه راست گفته است «. کنداز یک جهت غروب کند از افقی دیگر طلوم می
ای اگر در یک منۀقه پرچم اسالم و دولت اسالمی سقوط کرده در منۀقه / اقبال

 دیگر پرچم آن برافراشته شده است، سقوط اندلس )اسپانیای( اسالمی فاجعه و خسارت
های جهان، زیر پرچم ترین دولتبزرگی بود، اما در عوض، در خود قاره اروپا، یکی از بزرگ

 هایی که اندلساسالم درآمد، و آن دولت جوان آل عثمان در ترکیه بود، که در برابر قدرت
را ربوده و مسلمین را آواره ساخته بودند، قد علم کرد، سقوط غرناطه و اوج دولت عثمانی 

سلیمان قانونی، دو حادثه در یک عصر بودند، جهان اسالم و بلداد، توسط در زمان 
تاتارهای وحشی مورد حمله قرار گرفت و مظاهر تمدن اسالمی از بین رفت، اما در عین 

شد. در اوایل همین همان زمان، حکومت مسلمان هند روز به روز گسترده و شکوفاتر می
های سخت و دردناکی متحمل ی اروپا ضربهقرن )بیستم( میالدی نیز، مسلمین از سو

شدند، کشورهای اروپایی میراث دولت عثمانی را تقسیم نموده و مملکت آن را در افریقا 
غصب کردند، و سوریه فلسۀین و عراق بین متحدین تقسیم شد، اما همین عوامل، 
 بیداری چشمگیر اسالمی موج اسالم خواهی و آزادی طلبی و بین  سیاسی و جوش ،

های مختلف اسالمی، در سراسر جهان اسالم را به دنبال داشت. در دوره اخیر جنب 
های فراوانی شدند، کشورهای عربی فلسۀین اسالمی را از دست نیز، مسلمانان دچار رنج

دادند، اما در همین فاصله زمانی دو کشور جدید اسالمی در شرق تأسیس شد، یکی 
شت هایی را پمچنین، تاریخ اسالمی فراز و نشیبکشور پاکستان و دیگری اندونزی. ه

سرگذاشته و هرگاه خورشید درخشان اسالم در یک افق غروب کرده از افقی دیگر 
سربرآورده است، و این بدان جهت است که اسالم آخرین رسالت و پیام الهی است و 

 امت که ها امتی دیگر نخواهد آمد، اگر اینمسلمین آخرین امتی هستند که بعد از آن

                                         
 (. )مصحح(99991(، تصحیح البانی و مسند احمد )9111سنن ترمذی) -9
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حامل رسالت خدایی است از بین برود، حق و حقیقت هم از بین خواهد رفت، که این 
ت الهی است.  برخالف سن 

 جایگاه وجودی مسلمان
عصر فلسفه غربی و سیادت فرهنگی و سیاسی اروپا فرا رسید، اروپا تفکر رهبانیت و 

ده داشت برده بود و عقی عقیده کفاره و فدیه را از کلیسای نصرانی و تفکر مسیحی به ارث
که انسان به طور فۀری با گناه آلوده است بنابراین ضرورت دارد که فردی )مانند حضرت 

که  گرایی نیز وجود داشتمسیح( کفاره و فدیه او باشد. و در کنار این عقیده تفکر مادی
ه و زدر نتیجه آن، انسان ماشین تولید و حیوانی مترقی پنداشته شده که جز اشبام غری

ن شناسد. صاحب ایخواهی و تولید پرسودترین کاال چیز دیگری نمیکامجویی و فزون
های روحی و باطنی را به باد فراموشی سپرده و در های خیر و ارزشتفکر، جمع انگیزه
 ارزش قرار گرفته است.خاصیت و بیای بیجان طبیعت، آفریدهبرابر قوانین بی

از ناامیدی و سرخوردگی و خود فراموشی و پشت پا ترین سهم در این میان، بزرگ
زدن به ارزش و کرامت انسانی، نصیب مسلمان شرقی بود. او سیادت و تسلط بر وطن 
اسالمی خوی  را از دست داد و در برابر نفو  سیاسی و اجتماعی غرب، سر تسلیم فرود 

ر آفتاب  وب آورد و به مظاهر درخشنده تمدن غرب خیره شد، و مانند شمع در براب
گردید. اعتماد به نفس و امید به آینده را از دست داد و در مقابل معاصرین غربی خود، 
دچار احساس حقارت گردید. ایمان او به دین و شخصیت ضعیف گشت و از سوی دیگر 

ای قوی و تمدنی با شرافت و حکومتی نیرومند و غنی محروم گردید. از داشتن جامعه
ت اراده بار آمد که ارزشی برای خود قابل نیست و آرزویی در سر در نتیجه انسانی سس

 پرواند.نمی
های شرقی در آسیا های اقتصادی و حکومتهای سیاسی و فلسفهدر این حال، نظام

و آفریقا پدید آمد و ادبیات جدید، شعر معاصر و مۀبوعات و نقد آرائی به فهور پیوست 
واالی انسان و فرد مؤمن کاستند و او را از  که همه دست در دست هم داده، از ارزش

های نهانی و استعدادهای خدادادی و نیروی معجزه رسالت جاودان و اسرار گنجینه
ه را ک -آسای  فراموش گردانیدند. همه این عوامل به کمک یکدیگر قدرت ایمانی او 

 اخالص و و شجاعت و شهامت، -ها را باطل کند توانست عجایب بیافریند و تجربهمی
توانست زنجیرهای که می-باکی او را خداجوئی، تقدس و پرهیزکاری و دالوری و بی
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ها ریزه خوار خوان نابود کردند. همه این نظام -آداب و سنن اجتماعی باطل را بگسالند،
ی دهند و در این باره فرقغرب هستند که علوم و فنون و افکار کهنه و پوسیده را ارائه می

های کمونیستی وجود ندارد، های فردی و جمهوری و اشتراکی و نظامبین حکومت
ها است دارای نقۀه همگی نسبت به انسان و مسلمان که اساس حکومت و قدرت آن

 نظر مشترکی هستند.
قد علم نمود و ندای شخصیت  / در چنین فضای بسته و اوضام آشفته، محمداقبال

و خودشناسی و اعتماد به نفس را در کالبد  انسان مسلمان را سرداد و روح کرامت نفس
او دمید و جایگاه واقعی او را در جهان بشریت به او نشان داد و از جهان یأس و ناامیدی 
و خود فراموشی و حقارت به سوی جهانی رهنمون شد که سراسر امید و عمل، قهرمانی 

ای دهر است. در قصیو داللت، سیادت و شرافت، شکوفایی و افتخار، و خودشناسی و ابتکا
 گوید:برد میخۀاب به مسلمانی که از عقده حقارت رنج می

 بتیتنتی جتهتان را ختود را نتتبینی
 

 تتا چتنتد نتادان غتافتل نشتتتیتنتتی 
 

 نتتور قتتدیتتمتتی شتتتتب را بتترافتتروز
 

 دستتتت کتلتیتمتی در آستتتتتیتنتی 
 

 بتتیتترون قتتدم نتته از َدیتتر آفتتاق
 

 تتو پتیت  ازیتنتی تتو بتتیتت  ازینی 
 
 

 ؟از مرگ ترستتی ای زنتده جتاویتتد
 

 مرگ استتتت صتتیتدی تو در کمینی 
 

 جتانی کته بخشتتنتد دیگر نگیرنتتد
 

 یتتقتتیتتنتتیآدم بتتمتتیتترد از بتتی 
 

 گتتری را از متتن بتتیتتامتتوزصتتتتورت
 

 9شتتتایتد کته ختود را بتاز آفتریتتنی 
 

ای دیگر به زبان فارسی که بسیار شورانگیز و دارای آهنگی ممتاز و دلنواز در قصیده
عقب مانده از کاروان زندگی و میدان  است، خۀاب به مسلمان ناامید و خودباخته و

 گوید:قیادت و رهبری می
هایت را بازکن و ببین که دشمن ای، چشمای که چون نرگس  نگران خوابیدهای غنچه

به کاشانه ما یورش نموده و همه دارائی و میراث ما را به تاراج برده است. آیا صدای بلبل 
های تپیده برای بیدار ساختن تو کافی نیست قلب و کبوتر، ندای ا ان، فلان و ناله ارواح و

 از خواب عمیق و طوالنی به پا خیز ای مسلمان.
 خیزای غنچتتۀ خوابیتده چونرگس نگران

 

 کتاشتتانته ما رفت به تاراج غمان خیز 
 

 از نتتالتۀ مرال چمن، از بتتانتگ ا ان خیز
 

 از گرمی هنگتامتۀ آت  نفستتتان خیز 
 

                                         
 زبور عجم. -9
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 گتتران ختتیتتزگتتران، ختتواباز ختتواب
 

 ختتتواب گتتتران ختتتیتتتز از 
 

ها خورشید سفر تکراری و مبارک خود را آغاز کرد، زنگ رحیل به صدا در آمد، کاروان
در دشت و صحرا رخت سفر بستند، پس چرا ای چشم بیدار که برای مراقبت از ناموس 

ای، به خواب فرو رفته و از حوادث و انسانیت و حمایت از مظلومان آفریده شده
 تفاوت هستی؟ برخیز، از خواب گران بیدار شو:خود بی های اطرافدگرگونی

 تسحر بس سیمای به پیرایهخورشتید که 
 

 آویز بتته گوش ستتتحر از خون جگر بستتتتت 
 

 ها رخت ستفر بستو جبل قافله از دشتت
 

 بین به تماشتتتای جهان خیزای چشتتتم جهتان 
 

 خیز گرانگران خوابخوابگران ازخواب
 

 از ختتتتتواب گتتتتتران ختتتتتیتتتتتز 
 

دریای تو چون صحرا آرام و بی حرکت است، َمد و جزر و طبیعت دریایی را از دست 
داده است این چه دریایی است که نه موجی در آن وجود دارد و نه نهنگی، سزاوار بود 

های سوزان را فراگیرد. بدان که دریای تو از محدودخ تنگ ساحل پا را فراتر نهاده، بیابان
خاکی است و دین، روح و روان است و زندگی تن، وابسته  که وطن )و حکومت(، پیکر

به روح است، از خواب عمیق برخیز و در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر به 
 شود.کف گیر، زیرا از وجود این دو، انسان خوشبخت می
 دریتای تو دریتاستتتت کتته آستتتوده چو صتتتحراستتتت

 

 دریتای تو دریتتاستتتت کتته افزون نشتتتد و کتتاستتتت
 

 آشتتتوب و نهنتتگ استتتت چتته دریتتاستتتتتی بیگتانتته
 

 ی چتتاکتت  صتتتتفتتت متتوج روان ختتیتتز از ستتتتیتتنتته
 

 ازختواب گتران، ختواب گران، خواب گران خیز
 

 از ختتتتتواب گتتتتتران ختتتتتیتتتتتز
 

 ی استتتترار نتتهتتان استتتتتایتتن نتتکتتتتته گشتتتتایتتنتتده
 

 متتلتتک استتتتت تتتن ختتاک و دیتتن روح روان استتتتت
 

 تتتن زنتتده و جتتان زنتتده ربتتط تتتن و جتتان استتتتت
 

 و ستتتنتتان خیزبتتا خترقتته و ستتتجتتاده و شتتتمشتتتیر 
 

 از ختواب گتران ختواب گران خواب گران خیز
 

 از ختتتتتواب گتتتتتران ختتتتتیتتتتتز
 

تو امین و پاسبان ناموس ازل و دست قدر الهی هستی، ای بنده خاکی وجود زمین 
 ای از یقین بنوش و اوهام و خرافات را پشت پا زن.و زمان به خاطر توست، پس پیمانه

 نتتامتتوس ازل را تتتو امتتیتتنتتی تتتو امتتیتتنتتی
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 ای جتتهتان را تتتو یستتتتاری تتتو یتتمتیتتنتتیدار
 

 ی ختاکتی تتو زمتانتی تتو زمتتیتتنیای بتنتده
 

 صتتهتبتای یقین در ک  و از دیر گمتان خیز
 

 گتتران ختتواب گتتران ختتیتتز از ختتواب
 

 از ختتتتواب گتتتتران ختتتتیتتتتز
 

گری و مکاری هاست، فریاد از حیلهگوید: جهان دستخوش غارت فرنگیسپس می
بت شکن، دوباره به تعمیر جهان برخیز و از فرنگ، ای معمار حرم و جانشین ابراهیم 

 خواب عمیق بیدار شو.
 فتتریتتاد زافتترنتتگ و دالویتتزی افتترنتتگ

 

 فتتریتتاد زشتتتتیتتریتتنتتی و پتترویتتزی افتترنتتگ
 

 عتتلتتم هتتمتته ویتترانتته زچتتنتتگتتیتتزی افتترنتتگ
 

 متعتمتار حترم بتاز بته تتعتمتیتر جهتتان خیز
 

 از ختواب گتران ختواب گران خواب گران خیز
 

 از ختتتتتواب گتتتتتران ختتتتتیتتتتتز
 

 گوید:آمیز به زبان اردو میشیرین ورقت ایدر قصیده
باد صبحگاهی و نسیم سحر، به من پیام و مژده داد: که هرکس به مقام خودشناسی »

برسد. سزاوار تخت و تاج پادشاهی است، زیرا زندگی و آبروی انسان در گرو خودشناسی 
ی تنگدست یابند که با وجود فقر واست. در مدرسه شعر و ادب من، جوانانی پرورش می

از نخوت و هیبت پادشاهی برخوردار هستند، ای مرد مسلمان، خداوند تو را برای شکار 
 باشند. ای مسلمانآفریده است و این مرال و ماهی برای تمرین ابتدائی تو می 9پرنده هما

عرب و عجم، گواهی توبه ال  له  ال الله، تا زمانی که از ته دل و مقرون با گواهی قلب 
 .4«خنی نا آشنا خواهد بودنباشد، س

 گوید:در نظمی بسیار روان و دل انگیز می

                                         
زنند، قدما ای در ادب فارسی و اردو، که در سعادت و میمنت به او مثل میای است افسانهپرنده -9

 هرکس بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید. اش بر سراند سایهپنداشته
 بال جبرئیل. -4
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همه مظاهر جهان و اجسام فلکی زوال پذیر هستند، تو ای انسان مسلمان، مرد »
میدان و فرمانده سپاه هستی و هرچه در اطراف تو وجود دارد، سربازان تو هستند، چرا 

شناسی، تاکی غالم دنیای دون را نمی سواد و کوتاه فکر هستی و قدر خودتا این حد بی
هستی؟ یا آن را پشت پا زن و راهبی پیشه کن یا زمام آن را به دست گیر و در سیۀرخ 

 «.خود درآور
 ، جوانان مسلمانان به ویژه/ آنچه بیان شد نمونه کوچکی بود از افکار عالمه اقبال

ا مرکز قرار گرفته و دنیا رهای مادی و اقتصادی آنانکه تحت تأثیر تربیت جدید و فلسفه
اند و از شخصیت واالی خود و جهان روح و قلب ناآشنا هستند، باید کالم تجاری پنداشته

را آویزه گوش خود کنند و به عزت نفس و بلند پروازی و قدرت معنوی مؤمن  / اقبال
، حامل پیام خودشناسی، / های شعر اقبالببرند، حقا که سراسر کتب و دیوان پی
 تخار و سر بلندی و اعتماد به نفس است.اف

**** 

 ابلیس نپارلما

قصیده عجیبی وجود « ارملان حجاز»به نام  / در آخرین دیوان شعر عالمه اقبال
ای پارلمانی را ترسیم نموده است که شیاطین جهان و دارد که در این قصیده جلسه

اسالمی و سیاسی روز هاش ها و جنب ها، نهضتهای شیۀانی، مکتبنمایندگان نظام
ها قرار دارند، مورد کند و مانند سدی در برابر اهداف آنها را تهدید میرا که نظام آن

گزار بر« ابلیس»دهند، در این جلسه که به ریاست بررسی و تجربه و تحلیل قرار می
دهند و سپس رئیس مجلس، شود، ابتدا هر یک از نمایندگان، ر ی خود را ارایه میمی
از بررسی آراء، دستور و ر ی نهایی خود را که برخاسته از تجربه طوالنی و مۀالعه پس 

 دارد.باشد، افهار میوسیع می
خالصه ر ی ابلیس این است که: مسلمان دشمن شماره یک و تنها مبارزی است که 

 ای است که بهتواند آن را از پای درآورد، مسلمان شرارهکند و مینظام ما را تهدید می
شود، پس مصلحت در این است که دوستان تمام قدرت تفکر سرعت، تبدیل به آت  می

خود را در راه نابودی یا تضعیف و یا غافل ساختن او بسیج کنند، در این قصیده، بسیاری 
ها در راستای وصف مسلمان و اطالعاتی از سایر مذاهب سیاسی و رهبران از واقعیت

www.SunnatDownload.com


 59  افکار شگفت اقبال

 رانــــسنت در ایــرکز دانلود اهلـترین مــلود | بزرگــداننت ـس
www.SunnatDownload.com 

ها مفید است. اینک گزارشی فشرده از این جلسه تقدیم ها وجود دارد که دانستن آنآن
 گردد:حضورتان می

 ای تشکیلشیاطین و معاونان و مشاوران ابلیس، در مجلس شورای خوی  جلسه»
دادند و پیرامون مسایل جهان و خۀرهایی که در آینده نظام شیۀانی آنان را تهدید 

 ها را خۀرجمهوری شدن مملکتکند، بحث و تبادل نظر کردند، یکی از شیاطین، می
های شیۀانی دانست، شیۀان دیگری گفت: از جمهوری شدن بزرگی برای برنامه

های استبدادی ای است بر روی سلۀنتها ناراحت نباشید، زیرا جمهوری، پردهمملکت
دیم ایم، ما دیکه نام آن عوض شده است، ماییم که لباس جمهوری را به سلۀنت پوشانده

است مردم به هوش آیند و عظمت خود را درک کنند و از زیر بار اراده که نزدیک 
پادشاهان شانه تهی کنند و انقالب واقعی )یک انقالب فاهرًا جمهوری( به راه انداختیم 

 های استبداد است.ای بر روی همان سلۀنتکه در حقیقت ماسک جدید، پرده تازه
سابق سرگرم کردیم در حالی که روح های ما مردم را به جمهوری شدن و اللای ر یم

ر یم استبدادی همچنان باقی بود، خالصه از جمهوری شدن ناراحت نباشید مگر 
ز تر اهای جمهوری غربی زیباست ولی باطن آن تاریکبینید که صورت حکومتنمی

شیۀان سوم: اگر روح استبداد در جمهوری باقی باشد ما غمی نداریم، « چنگیز است؟!
یح یهودی چند جمله توض« کارل مارکس»ی مصیبت بزرگ نائب رئیس درباره لۀفا آقای

های  مانند نوشته پیلمبران دست به دست دهد، زیرا وی پیلمبر نیست ولی نوشته
قائی های آگردد و غالمان را به جنگ اربابان برانگیخته و انقالب به وجود آورده و پایهمی

 «.ها را سست کرده استو حکومت
چهارم رئیس را مخاطب قرار داده چنین گفت: گرچه ساحران اروپا پیرو تو  شیۀان

ای از مزدک هستند ولی من اعتقاد به هوش آنان ندارم، اما مارکس یهودی که نسخه
)رهبر و مؤسس کمونیست ایرانی( است نزدیک است انقالبی جهانی برپا کند. فقیران 

اند و ما از مرام کمونستی نارحتیم شده شانه به مقام سلۀنت زده و  لیالن، صاحب عزت
ها از بین خواهد رفت و دنیا زیر و رو خواهد زیرا ریاست و آقائی ما در اثر تلییر برنامه

شیۀان پنجم، رئیس مجلس گفت: همچنان زمام عالم به دست من است و در آن « شد
به خود ای دهم و به زودی دنیا وضع تازهکنم هرچه بخواهم انجام میتصرف می

های اروپائی نمایم، آنان مانند درندگان به جان ها و دولتگیرد. وقتی توجهی به ملتمی
کنند من وقتی ورد شیۀانی خود را در گوش هم افتاده و هر کدام دیگری را پاره می
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خوانم آنان به کلی حواس خود را از دست داده و سیاستمداران و روحانیون اروپا می
 شوند(.دیوانه می

ۀق ها به وجود آورده با منای که فۀرت بین انساندرباه کمونیسم باید گفت: فاصله»
گردد، و این دسته مردم فقیر و نادان مرا به اشتراکی مزدک و مارکس برطرف نمی

اندازند، اگر وحشت و ترسی باشد باید از مسلمانان ترسید. من از آن ملتی وحشت نمی
قالب در باطن آنان مانند آت  زیر خاکستر پنهان است های انترسم که همیشه شعلهمی

اند مسلمین گرچه به صورت عمومی در خواب غفلت فرو رفته« »شودو روزی فاهر می
اما در این ملت مردمی هستند که از بسترهای استراحت کناره گرفته و اشک بر 

گاهان میشان جاری است )و برای نهضت و قیام آمادهصورت که خۀر فردا  داننداند( آ
نون دانم که اکپرستی( اسالم و مسلمین هستند، نه مرام اشتراکی، من می)برای شهوت

اند، من های دیگر فریفته مال و جاه شدهاند و مانند ملتاین ملت قرآن را رها کرده
دانم که این پرده سیاه شب بر سر شرق سایه افکنده است و ملت مسلمان شرقی، می

ه بخواهند اکنون به پاخیزند و دنیا را تکان داده و روشن کنند ندارند، اما این قدرتی را ک
ترسم انقالب زمانه آنان را بیدار کند و شریعت محمدی آشکار گردد. من شما را از می

م دهد. اسالها سروسامان میترسانم، زیرا اسالم است که به پراکندگیمی ج دین محمد
عفاف است، دین مروت و شجاعت است. آئین مبارزه دین شرف و کرامت، دین امنیت و 
پرستی است، اسالم فرقی بین ثروتمند و گدا قائل و جهاد است. مسلک مبارزه بابنده

داند دارد، اسالم ثروتمند را جانشین خدا مینیست، اسالم ثروتمند را بر فقر مقدم نمی
ی ب آینده اسالم است؟ آیا اسالمتر از انقالآیا انقالبی مهم»که از احوال فقرا بررسی کند. 

زمین مخصوص خداست نه ملک پادشاهان( جنگ مرزی و جهانی را »گوید: که می
نماید و جهان را سازد و با همین یک ماده، اختالف نژادی را برطرف نمیبرطرف نمی

 داند؟حکومت واحد نمی
مخفی کنم کوش  کنید که این دین از چشم مردم جهان من از شما خواه  می

اند، ما باید مسلمانان باشد. من شادم که امروز مسلمانان از جهت قدرت و ایمان ضعیف
را همچنان سرگرم مسائل کالم و الهیات و تأویل قرآن کنیم تا از نهضت منصرف گردند. 
بگذارید مسلمانان چیزی نشنوند و همچنین در خواب سنگین بمانند، زیرا اگر آنان بیدار 

حر شکنند و مشکالت را حل میرا میشوند، طلسم ما  نمایند و با ا ان و تکبیر خود، س 
 سازند.و افسون ما را نابود می
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سعی کنید این شب تاریک که بر سر آنان سایه شوم افکنده، طوالنی شود و فجر 
پیروزی و امید را نبینند، مسلمانان را از کار و کوش  باز دارید تا در میدان مسابقه 

مانند، برای ما بهتر است که مسلمانان همچنان  لیل و بنده دیگران باشند، جهانی عقب ب
هده شان عای وای بر آن روزی که این ملت از خواب بیدار شود، این ملتی که دین و آیین

دار شده و سوگند یاد کرده که جهان را تحت نظر گیرد و در جهت خیر و صالح پی  
 .9ببرد

 توطئه اهل باطل علیه مسلمین
اند و این توطئۀ زیر زمینی در حال حاضر، شیاطین انس و جن به هدف خود رسیده

یزی ترین چهای آینده اسالمی. بزرگای بود بر ضد اسالم و نسلو نقشۀ سازمان یافته
که دشمن آن را حایز اهمیت دانسته و در سرلوحه برنامه خود قرار داده، عبارت است از 

مواره همچون آت  زیر خاکستر در وجود مسلمان خاموش ساختن شعله ایمان که ه
قرار دارد و همچنین عاری ساختن مسلمین در کشورهای عرب و عجم از غیرت دینی 

ها در راه خدا و انقالب وعاطفه اسالمی که انسان را به فداکاری و جهاد و تحمل سختی
ل ای همین اصانگیزد. ابلیس نیز دوستان و لشکریان خود را به اجرعلیه باطل بر می

وصیت و دستور »ای تحت عنوان ، در قصیده/ سفارش کرده است. دکتر محمد اقبال
سعی  -9»گوید: شیۀان به شاگردان خود گفت: می« اشابلیس به شاگردان سیاسی

مرگ  کند و ازکنید روح محمدی را از کالبد مرد مجاهدی که بر فقر و تنگدستی صبر می
 -4در برابر تنگدستی تاب تحمل نداشته و از مرگ بهراسد. هراسد، بیرون کنید تا نمی

 ها بستانیدها منتشر کنید و میراث دینی اهل حرم را از آنافکار غربی را در میان عرب
ها دارای افلان -1تا بدینوسیله اسالم را از حجاز و یمن )مرکز اصلی آن( بیرون کنید. 

ها، باید طالب و علما و رهبران نی آنغیرت دینی هستند، برای نابود ساختن غیرت دی
 «.دینی آنان را سرکوب کنید و از وطن اخراج نمایید

توانست روح دین و ترین راه برای رسیدن به این هدف، آموزش بود که مینزدیک
ایی گرعواطف و تفکر اسالمی را از جوان مسلمان سلب نماید و به جای آن طبیعت مادی

قی و عدم اعتماد به نفس و شک در دین را پدید آورد. شاعر و دنیاپرستی و انحراف اخال

                                         
حدود خسارت جهان و انحۀاط مسلمین از مؤلف، ترجمه مصۀفی زمانی. این کتاب توسط آقای  -9

 عبدالحکیم عثمانی نیز ترجمه شده است.
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گوید، فرعون مصر بسیار کار اشتباهی را می« اکبر اله آبادی»هندی دیگری به نام 
مرتکب شد که برای جلوگیری از غایله و انقالب آینده بنی اسرائیل، اقدام به کشتن 

ای از رد، اگر او اندکی بهرهها نمود و موجبات بدنامی خود را فراهم آوفرزندان آن
دوراندیشی و ابتکار عمل داشت، به جای اعدام و تبعید، یک باب مدرسه و دانشگاه 

کار نمود و افکرد و فرزندان بنی اسراییل را مۀابق دلخواه خود تربیت میتأسیس می
داد که مجالی برای شعور دینی و غیرت قومی و تفکر به ها را طوری شستشو میآن

ماند. اگر فرعون، دیگر، غیر از منصب و شلل و درآمد و حقوق ماهیانه، باقی نمی چیزی
سید، رشد گذشته از اینکه به آسانی به هدف خود میبرای اجرای چنین طرحی موفق می

مربی نسل جدید و فرهنگی »و « دان  دوست»هایی مانند در میان مردم به لقب
 نمود.های افتخار نیز دریافت میگشت و مدالیو القابی از این قبیل معروف م« وارسته

 پیروزی جناح باطل در تضعیف روحیۀ دینی
معتقد است که اهل باطل در تفکر و تالش خوی  تا حد زیادی  / محمداقبال
اند و در جهان اسالم، شعور دینی تضعیف شده و شعله ایمان به خاموشی پیروز گشته

گرایی و روح جهاد مفقود گشته است و مادی گراییده و قهرمانی و شهامت اسالمی و
 د:گویاندوزی عام شده است، شاعر بعد از اینکه نگاهی به جهان اسالم انداخته مینفع

 در عتتجتتم گتتردیتتدم وهتتم در عتترب
 

 مصتتتتۀتتفتتی نتتایتتاب و ارزان بتتولتتهتتب
 

در کشورهای عربی، آن »گوید: ای دیگر که در فلسۀین سروده است میدر قصیده
بینم و همچنین در میان عجم آن اندیشۀ بلند که به آن ممتاز بودند، نمیسوز درون که 

شود، دجله و فرات هنوز هم نیازمند پهلوان شجاعی های آنان بود، یافته نمیاز ویژگی
 «.بینمنمی س هستند اما در کاروان حجاز فردی همچون حسین

راحت شده و بیند، سخت ناوقتی ضعف و انحۀاط مسلمین را می / محمد اقبال
کند. شعر او لبریز از اشک و خون است، در شعری خۀاب به از این بابت خون گریه می

ای وارث توحید اسالمی، تو اینک آن گفتار جذاب و سحرآمیز و »گوید: وارثان توحید می
ای. روزگاری بود که هرگاه به سوی کسی آن عمل و کردار تسخیر کننده را از دست داده

گشت اما امروز نه آن روح شد و جگرش پاره می، از بیم لرزه بر اندام میکردینگاه می
از دیر باز است که محراب »گوید: در جایی دیگر می«. در تو باقی مانده و نه آن جذابیت
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ای هستند که زمین ای که محتاج باران است مشتاق سجدهو مسجد همانند زمین تشنه
ها را حرکت در فلسۀین، آن ا انی را که دیروز، کوه داد، من نه در مصر و نهرا تکان می

مسلمان، سوز و گداز درون را از دست داده »گوید: در بیتی دیگر می«. امداد نشنیدهمی
ای خاک مبدل گشته است. ای و آت  زندگی در وجود او خاموش شده و به توده

تفتی  قرار دادم، اما های دریای تو را مورد بررسی و مسلمان، من یکایک امواج و صدف
رد و گمعتقد است که مرکز این عقب / محمد اقبال«. نشانی از گوهر زندگی نیافتم

ید: گوانحۀاط، همانا قلب است که از مسیر ایمان و شعله زندگی منحرف شده است، می
اند و خون زندگی در کالبد آنان جریان مسلمین جنون و عشق واقعی را از دست داده»

 وق است، زیرا قلب ها بیها پریشان و سجدهها )به هنگام جماعت( کج، دلندارد، صف
  «.ها از یکدیگر فاصله دارنداز محبت و عشق خالی و قلب
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 بیداری اسالمی

معتقد است  / اند اما محمد اقبالگرچه اهل باطل در اجرای نقشه خود موفق شده
و زمزمه زندگی را در گوش  های سیاسی، مسلمین را بیدار ساختهکه حوادث و صدمه

ور نهر گاه ستارگان تیره و بی»گوید: می« طلوم اسالم»ها خوانده است، در قصیده آن
شید کند و خورشدند، بدان که شب سیاه به پایان رسیده است به زودی بامداد طلوم می

 ها راگرایی، آنزند، فشارها و حوادث مسلمین را بیدار کرد و طوفان غرباز افق سر می
های مرده مشرق، دوباره خون زندگی را به جریان به سوی اسالم سوق داد و در رگ

شود، این رازی است که ابن سینا و فارابی انداخت. همانا از تالطم دریا گوهر سیراب می
ت ترکیه )دولت )عقل و منۀق( آن را در نمی به 

ُ
یابند، مؤمن بار دیگر در پرتو حوادث،  

ین حال، با ا»گوید: در بیتی دیگر می« یابدهندی و نۀق عربی را باز میعثمانی(،  کاوت 
از کشت ویران خود )ملت مسلمان( مایوس نیست، زیرا این خاک حاصلخیز  / اقبال

 «.دهداست با اندک آبیاری محصول فراوانی می

 مسلمان بانی جهان جدید
یفا نموده و آخرین معتقد است که تمدن غرب نق  خود را کاماًل ا / محمد اقبال

تیر را از ترک  خود رها کرده است و اینک زمان سستی و پیری او فرا رسیده است و 
گردد، جهان قدیم در حال احتضار مانند میوه رسیده به زودی از شاخه درخت جدا می

برد و در آیندخ نزدیک از هم خواهد پاشید، و به جای آن جهانی جدید، بنا به سر می
 تواند ترسیم کند جز وارثاننقشۀ جهان جدید را کسی نمی / ه نظر اقبالخواهد شد، ب

که رهبری و هدایت جهان را به عهده دارند، کسانی که دیروز  إ ابراهیم و محمد
دهد و مسلمان خواب آلود را هشدار می / گذاری کردند. اقبالبیت الحرام را بنیان

شو که فساد زمین و زمان را فرا گرفته است گوید تو را به خدا سوگند: از خواب بیدار می
ها به ستوه آمده ها، دنیا را به تباهی کشیده و جهان از فلم و ستم و فساد آنو اروپایی

ها، است، خداوند زمین را پاک آفرید و آن را محل سجده و عبادت قرار داد، اما اروپایی
 اند،خانه ترویج فسق و فساد و غارت و چپاول قرار دادهآن را کارخانه شراب سازی، قمار

اکنون وقت آن است که بانی بیت الحرام و حامل رسالت اسالمی برخیزد و فساد 
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، بار إل ها را به اصالح تبدیل کند و این خانه را بر اساس بنای ابراهیم و محمداروپایی
 دیگر تعمیر کند: 

 عتالتم هتمته ویترانته زچنگیزی افرنتگ
 

 ار حرم بتاز بته تعمیر جهتتان خیزمتعمت
 

*** 

 پیامی به ملت عرب

های خود را برای سخن با ملت عرب اختصاص محمد اقبال، یکی از بهترین قصیده
ها در حمل رسالت اسالمی و فریادرسی داده است، در این قصیده فضیلت و سبقت آن

م پس به زودی، موضوشود و سبه انسانیت و آغاز تاریخ جدید و صبح سعادت را یادآور می
آورد که پیام آور سعادت کند و سخن از شخصیتی به میان میمحبوب خود را دنبال می

رسد، طبق چون اینجا می / ها بود. اقبالو خوشبختی، برای این امت و سایر ملت
کند و گذارد و زبان سخن را رها میمعمول همیشگی، فۀرت، قلب و عاطفه را آزاد می

مرگ »پرسم، برای اولین بار در تاریخ، چه کسی ندای لت عرب: از شما میگوید: ای ممی
را سرداد و قرآن نخست بر چه قومی و در چه سرزمینی فرود آمد،  9«بر قیصر و کسری

ۡصبَ ﴿ای از سفر شما نیستند و آیا این فرموده خداوند، که آیا علم و حکمت ریزه
َ
ُُ  فَأ ۡۡح

َٰنٗا ۦٓ بِنِۡعَمُِهِ  یوصف  ﴾إِۡخَو  ، صحرای عربج حال شما نیست؟ از انفاس قدسی پیامبر ام 
 جان بشری دمیده شد:سرسبز گشت و روح در کالبد بی

 ای در و دشتتتت تو بتتاقی تتتا ابتتد
 

 نتعرخ ال قیصتتر و کستتری کتته زد؟  
 

 رمتتز  ال التتلتته کتته را آمتتوختتتتتنتتد
 

 ایتتن چتتراال اول کتتجتتا افتتروختتتتتنتتد 
 

 از دم ستتتتیتتراب آن امتتی لتتقتتب
 

 صتتحرای عرب اللته رستتتت از ریتگ 
 

                                         

َذا َهلََك َقيَْصُر فَلاَ َقيَْصَر َبْعَدُه، إَِذا َهلََك ِكْسَرى فَلاَ ِكْسَرى َبْعَدُه، َوإِ » اشاره به حدیث مشهور است که: -9
 ِ هرگاه » (9991و9141)صحیح بخاری  «َبْعَدُه، َوال َِذي َنْفِسي بِيَِدهِ لَتُنَْفَقن َ ُكنُوُزُهَما فِي َسِبيِل الل َ

کسری از بین برود کسرای دیگری بعد از او وجود نخواهد داشت، و هر وقت قیصر نابود شود قیصر 
های اهد آمد، قسم به کسی که جان من در دست او است ثروت و گنجینهدیگری بعد از او نخو

 )مصحح(«.شودایشان در راه خدا خرج می
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ت پتتروردخ آغتتوش اوستتتتت یتت  ر   حتتُ
 

 یتعتنتی امروز  ُاَمم از دوش اوستتتتت 
 

 او دلتتی در پتتیتتکتتر آدم نتتهتتاد
 

 او نتتقتتاب از طتتلتتعتتت آدم گشتتتتاد 
 

 ستتۀوت بتانتگ صتتلوت انتدر نبرد
 

 قتتر ت الصتتتتافتتات انتتدر نتتبتترد 
 

 تتتیتتآ ایتتوبتتی نتتگتتاه بتتایتتزیتتد
 

 هتتای هتتر دو عتتالتتم را کتتلتتیتتدگتتنتتج
 

جالل الدین رومی و فکر فخرالدین رازی در سایۀ او قرار عقل و دل زیر پرچم او،  کر 
دارند، علم و حکمت، شرم و دین، حکومت و اداره مملکت، سوز درون همه از برکت نور 

در هند از  9«تاج محل»در غرناطه و « حمراء»اوست. زیبایی دل انگیز بنای تاریخی 
 تجلیات اوست.

 عقل و دل را مستتتی از یک جام می
 

 کتتر و فتتکتتر روم و َریاختتتتتالط   
 

 علم وحکمت، شتترم ودین، نظم امور
 

 هتا نتاصتتتبتورانتدرون ستتتیتنته دل 
 

 حستتن عتالم ستتوز الحمرا و تتتاج
 

 آنتکته از قتدوستتیتان گتیتترد خراج 
 

 این همه یک لحظه از اوقات اوستتت
 
 

 یتک تتجتلتی از تتتجلیتتات اوستتتتت 
 

 هتتای دل فتتروزفتتاهتترش ایتتن جتتلتتوه
 

 بتتاطتتنتت  از عتتارفتتان پتتنتتهتتان هتتنتتوز
 

کند که مانند چهار اقبال، زمان قدیم و قبل از بعثت ملت عرب را یادآوری می محمد
کردند و به جز خوردن و آشامیدن، هدفی نداشتند، مثال آنان شمشیر پایان زندگی می

گوید خداوند بر شما ملت شترچران عرب منت کند بود که فاهر درخشان دارد، می
داد، شما بودید که صدای تکبیر و غرش ها را به دست شما گماشت و سرنوسشت ملت

 ها: ها و آن مجاهدتافکند، ای خوشا آن دالوریشمشیرهایتان در شرق و غرب طنین می
 بتانتگ تکبیر و صتتلوت و حرب و ضتترب

 

 انتدر آن غتوغتا گشتتتاد شتترق و غرب
 

شود و های اسالمی ملت عرب را یادآوری میها و حماسهشاعر پس از اینکه دالوری
ا ها او ربار( فعلی عربکند و حالت )تأسفای توقف مینماید، لحظهرسندی میافهار خ

های دیگر ترقی کرده و تو ارزش گوید: جای تأسف است که ملتسازد و میاندوهگین می
 ای:حریت را ندانسته دچار تفرقه و اسارت بیگانگان شده

                                         
 د.آیبنا کرده است، که از آثار هنر برجسته به شمار می« شاه جهان»این بنا را، امپراطور ملولی،  -9
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 ای خوش آن مجتذوبی و دل بردگی
 

 گتتیتتری و افستتتتردگتتی!آه زیتتن دل 
 

 آنچته تو بتا خوی  کردی کس نکرد
 

 روح پتتاک مصتتتتۀتتفتتی آمتتد بتتدرد 
 

 کتار ختود را امتتتان بتتردنتتد پی 
 

 تتو نتدانی قیمتتت صتتتحرای خوی  
 

 ایامتتتتتی بتتودی امتتم گتتردیتتده
 

 ایبتزم خود را خود زهم پتتاشتتتیتتده 
 

 هتر کته از بتنتد خودی وارستتتتت ُمرد
 

 هتر کته بتا بتیگتانگتتان پیوستتتتت ُمرد
 

گاهی کامل دارد و از نزدیک آن شاعر که از مکر و نیرنگ ها را دیده است، فرنگیان آ
گشای خود ها را مورد اعتماد و مشکلها در دام غرب اسیر شده و آنبیند عربوقتی می
 دارد که:اند سخت ناراحت شده و فریاد بر میپنداشته

 ختتبتترای زافستتتتون فتترنتتگتتی بتتی
 

 هتتا در آستتتتتتتیتتن او نتتگتترفتتتتتنتته 
 

 امتتاناز فتتریتتب او اگتتر ختتواهتتی 
 

 اشتتتتترانت  را زحتوض ختود بتران 
 

 چتتاره کردحتکتمت  هر قوم را بی
 

 وحتدت اعترابتیتان صتتتد پتاره کرد 
 

 تتتا عتترب در حتتلتتقتتۀ دامتت  فتتتتتاد
 

 آستتتتمتتان یتتک دم امتتان او را نتتداد
 

ها از اسیر شدن در های فرنگ و بر حذر داشتن عربشاعر پس از بیان شرور و حیله
گوید: شما پاسبان فۀرت و دین پردازد و میمیدام او، به تشجیع و تحریک این ملت 

اسالمی شما میزان خیر و شر است، پس ای ملت عرب احساس  –هستید، طبیعت عربی 
اعتماد به نفس و خودشناسی را زنده کن و در میدان کارزار حیات، مردانه قدم بگذار و 

 روح عمری را در کالبد خود باز آفرین:
 صتتاحتب نظرعصتتر خودرا بنگر ای 

 

 در بتتدن بتتاز آفتتریتتن روح عتتمتتر 
 

 قتوت از جتمتعتیتتت دیتن متبتیتتن 
 

 و اخالص و یقیندین همه عزم استتت 
 

 تتا ضتتمیرش رازدان فۀرت استتتت
 

 مرد صتتحرا پتاستتبان فۀرت استتت 
 

 ستتاده و طبع  عیار زشتتت و خوب
 

 از طتلوع  صتتتد هزار انجم غروب 
 

 بگتذر از دشتتتت و در و کوه و دمن
 

 ختیتمته را انتدر وجتود ختوی  زن 
 

 طتتبتتع از بتتاد بتتیتتابتتان کتترده تتتیتتز
 

 نتاقته را ستتر ده بته متیتدان ستتتتیتز
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دانستم چه کسی شما را از قافله زندگی عقب راند؟ حال گوید: کاش میسپس می
های شماست. همواره سربلند بودید و ها و دعوتو ثمره کوش  آنکه عصر حاضر، نتیجه

اید، ای مرد خود را از دست دادهاید عزت و کرامت از روزی که به دامن فرنگ افتاده
 گیر:صحرا، عزت و قدرت خود را بازیاب و زمام تاریخ و قافله بشریت را به دست

 عصتتتر حتاضتتتر زادخ ایتام تستتتت
 

 مستتتتی او از متی گتلفتتام تستتتتت 
 

 ایشتتتتارح استتتترار او تتتو بتتوده
 

 ایاولتتیتتن متتعتتمتتار او تتتو بتتوده 
 

 تتا بته فرزنتدی گرفتت او را فرنتگ
 

 نتاموس و ننتگشتتتاهتدی گردیتد بی 
 

 مترد صتتتحتترا پتختتتتته تتترکتتن ختتام را
 

 بتتر عتتیتتار ختتود بتتزن ایتتام را
 

)در عالم خیال( از ضایع  ج شاعر، اشعار دیگری دارد که در پیشگاه روح رسول الله
کَوه می  کند وشدن امت اسالمی و خاموش شدن شعله زندگی و ایمان در قلوب عرب ش 

کند و مانند کسی که د و جامد شکایت میاز تنهایی و غربت خود در جامعه اسالمی سر
شیرازخ ملت مسلمان از  ج کند، ای پیامبرراه یافته عرض حال می ج به حضور پیامبر

هم پاشیده، مسلمان به کجا پناه ببرد؟، دریای مواج عرب آرام شده و امت عربی آن سوز 
کسی بگویم؟ و گداز را که به آن معروف بود، از دست داده است. درد خود را با چه 

تواند راه طوالنی و پر مشقت سفر و بدون توشه چگونه میدعوتگر دردمند، بدون هم
 «.دعوت به رسالت تو را بپیماید؟

ها به چشم یک دوست ها و آمریکاییها به انگلیسیبیند عربشاعر، وقتی می
ت ز هم تحها هنونگرند و امید دارند که مسأله فلسۀین را حل کنند، در حالی که آنمی

سیۀره و نفو  سیاسی اقتصادی و فرهنگی یهود قرار دارند، بسیار اندوهگین شده 
گوید: ای برادران عرب، من کامال یقین دارم که هنوز هم در وجود شما آن نیرویی می

که مسیر تاریخ را عوض نمود، وجود دارد، باور کنید که مشکالت شما در لندن و  نو 
ها تا ید که یهود زمام سیاست اروپا را به دست دارند، ملتدانشود، شما میحل نمی

زمانی که اعتماد به نفس و شخصیت خود را پرورش ندهند، طعم حریت و آزادی را 
 «.نخواهند چشید

ای بزرگان عرب، با عرض معذرت، »گوید: در آخر، ضمن معذرت خواهی، با صراحت می
دوارم که کسی نگوید، هندی و نصیحت خواهم چند کلمه را با صراحت عرض کنم، امیمی
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ها نخستین کسانی بودید که حقیقت این دین را فهمیدید و شما عرب 9«به عرب؟؟
پذیر نیست مگر با بریدن از ابولهب و ایمان به امکان ج دانستید که رسیدن به محمد

یست پذیر نشود مگر با کفر به طاغوت، همچنین تفکر اسالمی، تحققخدا صحیح نمی
های مادی، بدانید که عالم عربی، با مرزهای های قومی و ملی و فلسفهر با انکار تعصبمگ

آید بلکه جهان عرب بر پایه دین اسالم و پیروی از حضرت جلرافیایی به وجود نمی
 «.استوار خواهد بود ج محمد

 در مسجد قرطبه

بهشت از  از اندلس )اسپانیای امروزی و 9914هنگامی که در سال  / محمد اقبال
دست رفته( دیدار به عمل آورد، در مسجد بزرگ قرطبه به عنوان شاعر مسلمان و بیدار 
توقف نمود، توقفی خاضعانه در برابر ایمان گروهی از مسلمین عرب که به رهبری پهلوان 
قری ، عبدالرحمن الداخل، این شهرهای دور دست و زیبا را در برابر عقیده و عزم راسخ 

دانیده بودند. حضوری خاشعانه در برابر عاطفه قوی و عشق پاکی که خود، خاضع گر
انگیزه تأسیس این مسجد بزرگ را بر اساس تقوی فراهم آورد، خضوعی در برابر شکوه 
معماری و اعجاز هنر اسالمی و عربی که این یادگار زیبا و مجلل را با سادگی تمام، طراحی 

 / م داده، ایمان و قریحۀ شعری اقبالو خلق کرد، همه این عوامل دست در دست ه
ها و اخالق یک فرد مسلمان و را بر انگیختند، او این مسجد بزرگ را تصویری از ویژگی
آورد و معتقد است این مسجد سنبل شخصیت او در آن سرزمین محبوب به شمار می

گاه بلند همتی، سعه صدر، سادگی، حسن نیت، استقامت و پایداری، جر ت و تجلی
نیازی، نظافت و پاکیزگی، هیبت و جالل یک فرد هامت، تواضع و فروتنی، استلنا و بیش

 مسلمان بود.
ها را به یادآورد، با با دیدن این مسجد، بنیانگذار آن و عقیده و رسالت آن / اقبال

هایی افتاد که صبح و شام در فضای این های سر به فلک کشیده، به یاد ا اندیدن مناره
افکند، ا انی که ویژگی امت اسالم است و در هیح صدا و ندا و در طنین میسرزمین، 

                                         
تأسیس نشده بود و قسمتی از زمانی که عالمه اقبال، دارفانی را ودام گفت، هنوز کشور پاکستان  -9

 کند.رفت، از اینجاست که خود را هندی معرفی میخاک هند به شمار می
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اد های فسشود، ا انی که جهان را مضۀرب و النههیح اعالن و پیامی نظیر آن یافته نمی
سازد، ا انی که در قرن ششم میالدی، صبح صادق را در جهان دمید و را متزلزل می

ردانید و امروز نیز پل ارتباطی مؤمن با آن صبح همانند مشعل فروزانی دنیا را روشن گ
بخ  ا ان و معانی بلیآ آن را بیاد آورد و به حق پیام روح / باشد، اقبالصادق می

یقین نمود که: امتی که دارای این عقیده و حامل این رسالت جاودانه است، هرگز از 
 صفحه روزگار محو نخواهد شد.

بر ها است منیخی و این مسجد تنها و غریب، که قرنانداز با شکوه و اثر تاراین چشم
را  / ا ان مانده است، اقبالهای آن بیسجود و منارهآن بدون خۀیب و صحن آن بی

سخت تکان داد و ایمان و محبت، غم و اندوه و همچنین قریحه سخنوری او را تحریک 
گذاشت، بیشترین نام « در مسجد قرطبه»کرد و نظمی جاودان و بلیآ آفرید که آن را 

 قسمت این نظم را در قرطبه و قسمت دیگر را در اسپانیا سروده است.
گوید: این جهان فناپذیر است و همچنین آثار و هنرهای می / محمد اقبال9

 پاشند، اما اثری که یک بندهآور فنی و بناهای تاریخی، متالشی شده و از هم میشگفت
آفریند، جاودان است، زیرا به وسیله ایمان و اخالص خود، در آن، حیات می مخلص خدا،

گیرد. عشق اصل می 9عمل او، حیات و نور را از عاطفه ایمانی و عشق قوی و خالص
واند تگردش و سیر روزگار گرچه سریع و سبک است و چیزی نمی –حیات جاودانی است 

کند، زیرا عشق هم ر مسیر آن قد علم میدر برابر موج خروشان آن بایستد، اما عشق د
سیل است و سیل در برابر سیل قدرت مقاومت دارد، عشق از نظام مرسوم ریاضی )زمان( 
فراتر است و در تقویم او عصرهای دیگری نیز وجود دارد که در زبان ما تعبیری برای 

بوی متجلی های آسمانی و اخالق نشود. همانا عشق است که در رسالتها یافت نمیآن
شده است، عشق َدم جبرئیل، عشق دل مصۀفی، پیام خدا و کالم الله است. منبع نور و 
سرور زندگی، سوز و گداز عارفان، از عشق است. عشق گاهی امام محراب و گاهی حکیم 

شکند. عشق ادوار و نکته سنج و گاهی فرمانده دلیری است که لشکرها را در هم می
ایستد و منازل و جهانگردی است که از سیر باز نمیمراحل گوناگونی دارد، 

گذارد و عشق زخمه تار حیات، عشق نور و نار و کاروانسراهای زیادی را پشت سر می
 حرارت زندگی است.

                                         
ی کند و حقیقتای که بر مادیات غلبه میاز دیدگاه اقبال، عبارت است از عاطفه« شوق»با « عشق» -9

 است که از ایمان و محبت ترکیب یافته است و ارتباطی با عشق جنسی ندارد.
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ای مسجد قرطبه، وجود تو مدیون »گوید: سپس شاعر خۀاب به مسجد قرطبه می
 هایاست. همانا شگفتی عاطفه قوی و عشق پاکی است که همیشه جاودان و ماندگار

هنری هرگاه با خون  دل  عشق سیراب نشوند، چیزی جز رنگ و سنگ، خشت و گل یا 
های هنری روح صوت و حرف بی  نیستند، عشق و اخالص است که در معجزه

رگاه آفریند، هآفرینند، عشق است که میان قۀعه سنگ و میان دل تپنده امتیاز میمی
اه گرداند، و هرگجان بیفتد، آن را زنده و تپنده میبر سنگ بیای از خون دل عشق، قۀره

 «.ها از این قۀره خالی باشند، مرده و منجمد خواهند شدقلوب واقعی انسان
گوید: ای مسجد بزرگ: من و تو در ایمان سپس به عنوان یک مؤمن و شاعر عاشق می

 ن از نظر آفرین ، کفو عشق و تحریک عاطفه و اندوه با هم شریک هستیم، گرچه انسا
ی کم را تر نیست، زیخاکی بی  نیست، اما سینه او از نظر کرامت و شرف از عرش معل 

سینه او با نور پروردگار روشن است و او حامل امانت الهی است، گرچه فرشتگان به 
«. اند، اما سجود انسان از نظر سوز و گداز ممتاز استشرف سجود دایمی نایل آمده

گوید: من از نژاد هندی و از سالله ، نسب و ملیت خود را یادآور شده می/ محمد اقبال
 ام،هستم و اینک در برابر اثر اسالمی و عربی قدیم و خالص قرار گرفته 9«برهمنی»

گوید: ای مسجد! به سوی این هندی بنگر که دور از مهد اسالم و مرکز عربیت و در می
ه و عشق به الل ج ولی چگونه محبت پیامبر پرستان پرورش یافته،آغوش کفار و بت

 «.ورد زبان دارد ج سراپای وجود او را فرا گرفته و درود و صلوات بر پیامبر
را به یاد بنیانگذاران مخلص آن و به یاد ملت اسالمی انداخت  / این مسجد، اقبال

ویر تص / کنند. این مسجد از دیدگاه اقبالکه در اینگونه مساجد خدا را پرست  می
گویایی است از فرد مسلمان، زیرا در شُکوه و زیبایی، استقامت و استواری، بلندی و 

های بیند که بر ستوناندازد، میفراگیری، شبیه مرد مسلمان است. نگاهی به مسجد می
زیادی استوار است که در کثرت بلندی با نخلستان صحرای عرب شباهت دارند و در و 

ی سر به فلک کشیده او فرودگاه فرشتگان و روشن است، منارهبام او به نور پروردگار 
 مرد»گوید: محل نزول رحمت پروردگار است. اینجاست که با ایمان و اعتقاد کامل می

مسلمان زنده و جاوید است و از صفحه روزگار منقرض نخواهد شد، زیرا در ا ان خود، 

                                         
خوانند جد بزرگ او، دو قرن پی  به می« سپرو»او از سالله برهمنان کشمیر بود که آنان را اصل  -9

 اسالم گروید.
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کند و به را ابالال می إل های موسی کلیم و ابراهیم خلیلهمواره حقایق و رسالت
حکم خدا پایدار است پس چگونه منقرض خواهد شد امتی که این امانت و رسالت را به 

 «.عهده دارد؟
شاعر، در وصف امتی که این مسجد، معرف شخصیت اوست و ملتی جهانی و فراتر 

سرزمین و وطن مسلمان، مرز »گوید: از امتیازهای ملی و مرزهای جلرافیایی است می
شناسد، عاطفه و رسالت او مملکت شرق و غرب را فرا گرفته است، رود دجله در مین

کران او هستند، او در عراق، دانوب در اروپا و نیل در مصر، موجی کوچک از اقیانوس بی
هایی است که همواره موجب ها و فداکاریهای درخشان و دالوریتاریخ، دارای کارنامه

یم جاهلی را به باد فنا سپرد و تاریخ نوینی را آغاز نمود. شگفتی است، اوست که عصر قد
مؤمن پیشوای مردان عشق و عاطفه، شهسوار میدان ایمان و شوق است، زبان  به 

ماند. او مرد میدان و جهاد است، زره او شیرینی عسل و شمشیرش به تلخی حنظل می
سوی  سپس به«. بردناه میتوحید است و زیر سایه شمشیرها به ایمان و اعتماد بر خدا، پ

ای مسجد عظیم، تو راز بنده مؤمن، نگرانی »گوید: مسجد متوجه شده و خۀاب به او می
و سوز و گداز، مقام بلند و اندیشه واال، شوق و سرور و ناز و نیاز مرد مسلمان را در جهان 

شاعر، باز هم به همین مناسبت، به بیان صفات اخالقی مسلمان «. آشکار ساختی
دست مؤمن، دست قدرت خداست، همیشه غالب، مشکل گشا، »گوید، پردازد و میمی

ای متصف به صفت کارساز و مبتکر است، اصل او از خاک و فۀرت او از نور است، بنده
پروردگار و غنی از جهانیان، آرزوهای وی کم و اهداف او بسیار و بلند است، و از جالل 

گفتار نرم و در میدان نبرد، با صالبت و در جنگ و مند است، در و جمال، هردو بهره
صلح پاکدل و پاکباز است، ایمان او نقۀه پرگار حق و معیار حق و باطل است و بقیه عالم، 

های عقل و اصل ایمان و رونق وهم و طلسم و مجاز هستند، او منزلگه عشق و منت
 «.زندگی است

ای کعبه دوستداران »گوید: و میبار دیگر، به شُکوه مسجد خیره شده، خۀاب به ا
هنر و ای مقصد طالبان زیبایی، ای عظمت و سۀوت دین مبین، سرزمین اندلس به 

نازد، در هنر خاطر تو در نگاه مسلمین عزیز و شریف است و قرطبه به وجود تو می
شود مگر در قلب مؤمن. آه، کجا رفتند معماری و زیبایی، نظیر تو روی زمین یافت نمی

صاحبان صدق و یقین، کجا رفتند « ُخُلق عظیم»ن حق، سلحشوران عرب، حامالن مردا
فرمانروایان عادل، که با حکومت خود اثبات نمودند که حکومت اهل دل، خدمت و زهد 
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است نه سلۀنت و شاهی، کجائید مسلمین عرب، مربیان شرق و غرب و صاحبان اندیشه 
رهانیدند، و هنوز هم به برکت خون عربی و خرد که اروپا را از جهل و فلمت فراگیر 

ها، مردم اسپانیا بسیار خون گرم، ساده و مهربان، مهمان نواز و خوش برخورد هستند آن
ها امروز نیز دلنشین است و هنوز هم بوی یمن در هوای آنجا و رنگ حجاز و تیر نگاه آن

 «.در نوا و صدای آنان مشهود است
گوید، گرچه زمین تو، از می –اسالمی غصب شده اندلس  –سپس خۀاب به اسپانیا 

کند، اما جای بسی اندوه و تأسف است که فضای نظر رفعت و بلندی با آسمان برابری می
های ها و دگرگونیبخ  قرآن آشنا نیست، سپس انقالبهاست که با صدای روحتو، قرن

ر خاور اسالمی پدید نماید که انقالب اسالمی دکند و آرزو میجهان متمدن را  کر می
در آلمان جنب  اصالح دین پدید آمد و افکار اروپائیان از قید و آداب و »گوید: آید، می

سنن قدیم آزاد گشت و اروپای مسیحی، عصمت کشی  و پاپ را تصوری غلط معرفی 
د ت تجدنیز با حرک –روم  –نمود و انقالب کبیر فرانسه، اروپا را تکان داد، و ملت ایتالیا می

باشد، . همچنین روح اسالمی نیز آماده انتفاضه و حرکت جدید می9خواهی، همصدا شد
گاهی دارد و کسی نمی گویی تواند نسبت به آینده، غیبو فقط خدا از تاریخ دقیق آن آ

ای نهر عزیز، بر ساحل تو، »گوید: می« وادی کبیر»سپس خۀاب به نهر قرطبه «. کند
ر آن بیند که طلیعه فهونه مستقبل، عصر درخشانی را میمردی ایستاده است که در آیی

ب باشد، اگر نقانزدیک و به چشم واقع بین او آشکار است. گرچه از دید مردم پنهان می
خوی  را آشکار کنم، اروپا تاب تحمل از چهره جهان متمدن بردارم و افکار و راز سینه 

 «.آن را نخواهد داشت و به جنون مبتال خواهد شد
ها و نیاز انقالب و قیام علیه اوضام فاسد را یادآور ر دیگر نق  تجدد در حیات ملتبا

هر آن زندگی که از تجدد و انقالب خالی باشد، با مرگ یکسان است، »گوید: شده می
کند، تیآ هاست، ملتی که همواره اعمال خود را محاسبه میمبارزه، روح زندگی ملت

 «.هیح چیز در برابر او یارای مقاومت نداردای است در دست تقدیر که  خته
قصیده بلیآ خود را با سخنی حکیمانه که بر تجربه و مۀالعه عمیق  / محمد اقبال

هر شاهکار و اثر »گوید: برد، میادب و شعر، هنر و افکار مبتنی است، به پایان می
وده و اثر ای که با اخالص و سوز درون نباشد، ناقص و سزاوار فناست و هر سرهنری

                                         
شاعر این قصیده را قبل از جنگ جهانی دوم سروده است، زمانی که موسولینی در ملت ایتالیا، روح  -9

 نخوت و اعتماد به نفس و ملیت رومی را دمیده بود.

www.SunnatDownload.com


 52  افکار شگفت اقبال

 رانــــسنت در ایــرکز دانلود اهلـترین مــلود | بزرگــداننت ـس
www.SunnatDownload.com 

ای که با خون دل تو م نباشد بازیچه و سرگرمی است که در جامعه و جهان اندیشه، ادبی
 .9«ای نداردآینده

ارزشی ادبیات جدید های علمی و عامل بیاین است راز بقای ادب، اندیشه و فراورده
 شود. آری راز جاودانگی و تأثیر شعرکه با سرعت پدید آمده و با سرعت نابود می

نیز در همین است، ادیبان و شاعران ما، باید این راز بزرگ را باگوش دل  / اقبال
 بشنوند و همواره سر لوحه کار خوی  قرار دهند.

 در سرزمین فلسطین

کاروان مهمانان شرکت کننده در کنفرانس اسالمی منعقد در قدس در سال 
  قدس وارد شد. بخم( به سوی مقصد حرکت کرده و در فضای روح9919 -هت 9125)

خورشید شعام نورانی خود را بر صفحه زمین گسترانیده بود، توگویی خۀوط طالیی آن 
ها و جویبارهایی از نور هستند که از چشمه خورشید به سوی زمین سرازیرند. جدول

منظره طلوم خورشید، همواره برای شاعران، شورانگیز و نشاط آفرین و منبع تلذیه قلب 
است، لذا زیبایی زمان و مکان دست در دست هم داده، احساسات و قریحه و اندیشه بوده 

را که به بعنوان نماینده هند  / شاعری شاعر و فیلسوف بزرگ، دکتر محمد اقبال
اسالمی در کنفرانس، از اروپا عازم قدس بود، برانگیخت، و حداکثر استفاده را از این 

شد، زیرا هر نگاهی که در جمال طبیعت چشم انداز سحرانگیز برد و با دیده دل خیره 
دد گرضایع و خیره شود برای قلب مفید و سودآور است، زیرا موجب شار  باطری وی می

 یابد.و به نور تازه و قدرت جدید دست می
فضا مهیا، و شرایط برای تحریک  وق شعری شاعر فراهم بود. ابرهای رنگارنگ بر 

بز فلسۀین، چادر زیبا پوشیده و نسیم صبحگاهی های سرسآسمان سایه افکنده بود، کوه
 درخشید،ساخت. برگ درختان خرما، بر اثر باران شب میپیام سالمتی را منتشر می

های توگویی ریگ صحرا مانند ابریشم و حریر نرم است. شاعر، آثار آت  و دیگ، پایه
کند. ناگاه از ه میدهد، مشاهدها میهایی که خبر از عبور کاروانپراکنده و آثار خیمه

د: گوینماید و میشنود که او را برای ماندن در این مکان تشویق میغیب صدایی می

                                         
 جهانی دوم سروده شده است. این شعر قبل از جنگ -9
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اند، ماندن در کنار محبوب زندگی برای اهل فراق که طعم جدایی از محبوب را چشیده»
 .9«سرمدی است

 عتانداز منحصر به فرد، در آن مکان گرامی که آراسته با جمال طبیآری! این چشم
های آسمانی بود، عواطف و عشق نهائی او را برانگیخت، و عمومًا اینگونه منافر، و رسالت

اندازد. اسالم و ترین چیز میاحساسات درونی را آشکار نموده و انسان را به یاد محبوب
بودند، لذا آرزوها و توجه خود را به  / ترین چیز در نگاه اقبالامت اسالمی محبوب

 ها متمرکز ساخت و به زبان شاعر عرب چنین سرودبیان محاسن آن
ن لمم مم   ن مم مم  نامم ممن   ناممنلمم ممل  ولمم ممل

 

ن ممللمماممل  ن لمم مم   نامم  نوً مممممنمملاممل   أاممامموممل 
 

نو  ممممم مم  ن لمم مم ممل  ن مماممح نلمم ممل  أجمم 
 

نامم مم  ن  امملامماممل، نفمم مم مم   فممنمم مم ممامم ممل
 

یم آمدگاه در سرزمین شاداب و خوش آیند، و در بوستانی سرسبز و منور فرود می)هر
ها کرد آنگاه آرزویم تو بودی( خاطرهان، آرزوهای قلبی را تجدید میو حسن و زیبایی مک

نمود کاروان زندگی به کندی در حرکت است گشت. احساس میدر  هن او مجسم می
کند، و جهان کهنه و پیر، با افکار های جدید و تازه، او را همراهی نمیو در افکار و اندیشه

د شوهای جدیدی پرست  میکه در جهان بتدید اسالمی نوین او هماهنگ نیست. می
باشند، می« شهوات»و « نفس»، «نژاد»، «رنگ»، «وطن»، «ملیت»ها ُبت  که از جمله آن

یا گفت: آپرستی به جهان اسالم و عرب نیز سرایت کرده است که با خود میو این بت
 بشکند؟. ها راندارد که این بت ÷ شکنی چون ابراهیمجهان نیاز به انقالب و بت

بیند که با افالس فکری و عاطفی مواجه است. اندازد، مینگاهی به جهان اسالم می
جهان عرب به ضعف ایمان و عقیده و سوز و عاطفه مبتال است و جهان غیر عرب از 

بهره است. به نظر او برای سرکوبی نظام مادی و استبدادی، اندیشه واال و عمیق بی
را ایفا نماید، و جهان اسالم، امیدوار  ب ن بن علیمردی الزم است که نق  حسی

است که این ابر مرد از میان کشورهای عربی قیام کند. چشم جهان به سوی حجاز مرکز 
دید رغم نیاز شآید. علیاسالم و بیشه شیران دوخته شده است، اما کسی به میدان نمی

                                         
 است که به زبان اردو و به نظم آورده است. / و صف مکان و چشم انداز، از اقبال -9
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ز هم بر ساحل دجله و فرات، انسانیت و اشتیاق فراوان جهان اسالم به قهرمانی جدید، با
 شود.معرکه کربال، تکرار نمی

رسد که سبب این تحول بزرگ، ضعف به این نتیجه می / در اینجا، عالمه اقبال
ها و جهان اسالم در عشق و عاطفه و وجدان بیدار است. عشق است که همواره انقالب

 در دامن عشق پرورش یابند عقل، علم و قلب، باید»گوید: ها آفریده است، لذا میقهرمانی
های دین بر عشق راستین استوار شوند، اگر دین از عشق و شوق خالی باشد، و پایه

ها و احکام اجتماعی، که از روح و حماسه و قدرت خالی ای خواهد بود از سنتمجموعه
است، عشق است که در صدق ابراهیم خلیل، صبر حسین و معرکه بدر و حنین متجلی 

 «.ه آفریدشد و معجز
دهد که همواره از باز در اینجا شاعر بزرگ، روی سخن را با مرد مسلمانی قرار می

گوید: ای مسلمان هدف آفرین  شناخت مقام و ارزش خوی  غفلت ورزیده است، و می
کائنات و رمز فهور جهان هستی تویی، و این همه از بهر تو سرگشته و حیرانند، پس خود 

 «.را بشناس
شناسد، رسی وضع جهان اسالم که به خوبی شرق و غرب  آن را میسپس به بر

اعتی بضگی رجال علم و فرهنگ و پست همتی و کمعالقهفکری و بیپردازد و از کوتهمی
بیند که مراکز علمی و دینی به معنای وسیع کلمه که رهبری برد. میرجال دین رنج می

های  وق سالم و بلند پروازی که از ویژگیجهان اسالم را بر عهده دارند از تفکر عمیق، 
من در شعر خود به دنبال آت  فروزانی »گوید: بهره هستند، میاین مراکز بوده، بی

هستم که دیروز جهان را از نور و حرارت پر کرده بود و در تمام زندگی به دنبال مجد و 
یدار و آرزوها را ها را بام. شعر من وجدانعظمت گذشته و شیر مردان کوچ کرده بوده

آفریند، زیرا شعر من آمیخته با خون دل و اشک دیده و آه دهد و حماسه میپرورش می
 تر و پر سوزتر گرداند:تابقرار را بیخواهم این دل بیسحرگاهی است، از خدا می

 قرار رافرصتتت کشتتمک  مده این دل بی
 

 یک دو شتتکن زیاده کن گیستتوی تابدار را
 

شود که چگونه تجلی او همه موجودات متوجه شده یاد آور می سپس به سوی خدا
مایه و قۀره کوچکی است. نور را فراگرفته و این جهان پهناور در برابر تجلی او،  ره بی

تجلی او، قرص خورشید را آفتاب عالم تاب گردانیده و شوکت پادشاهان مقتدر، نمودی 
خدایا شوق دیدار »گوید: جمال اوست، می از جالل او، و زهد و عبادت  عابدان، نمایی از
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جان و قیام و سجودم به تو سرمایه روح و قلب من است، اگر شوق تو نباشد، عبادتم بی
جای وصل، حجاب خواهد شد. عقل و عاطفه در پرتو توفیق تو به نیاز خود دست یافتند، 

در تالش  سهم عقل، غیاب و جستجو است؛ گهی در پرده تفکر و مۀالعه غایب و گهی
تاریک، کار خدایا روشنی جهان »گوید: است، و سهم عشق، حضور و اضۀراب است، می

 «.حجاب و پرتو فیض خوی ، جهان را منور گردانخورشید نیست، از جلوه بی
و  های علمی طوالنیکند که تحقیقات و مۀالعهاقبال، به پیشگاه خداوند اعتراف می

اند باب سعادت را به روی او بگشایند، و اخیرا وانستهگسترده او ره به جایی نبرده و نت
ن ثمر است، او نبرد بیعمل( مانند درخت بیاین مۀلب برای او واضح گشته که علم )بی

عقل و عاطفه و مصلحت و ایمان را که همواره میدان آن گرم بوده و هست، یادآور 
 که بین مادیات و ایمان رویپردازد شود و به  کر نخستین معرکه در تاریخ اسالم میمی

و اصحاب  ج گرایی و حضرت محمدداد. در آن معرکه ابولهب و امثال او پرچمدار مادی
 .9او پرچمدار ایمان بودند، امروز نیز هر یک از دو جناح طرفداران و هوا خواهانی دارند

ه یا ب پیوندد؟ به اردوگاه ماده و معدهحال جهان عرب، بنگرد که به کدام اردوگاه می
آید؟ زیر پرچم جاهلیت که ابوجهل و ابولهب پایگاه ایمان و اخالص؛ زیر کدام پرچم در می
  دور آن گرد آمده بودند؟ ب بودند، یا زیر پرچم محمدی که ابوبکر و عمر

                                         
 بال جبرئیل، قصیده  وق و شوق. -9
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 اقبال در غزنین

م به دعوت شهید نادرشاه افلان به افلانستان سفر 9199، در سال/ محمد اقبال
د به غزنین پایتخت اسکندر اسالم، سلۀان محمود غزنوی گذر نمود و کرد و در راه خو

را که پس از موالنا جالل الدین رومی او را استاد  9قبر شاعر معروف حکیم سنایی غزنوی
داند، زیارت کرد و بدین مناسبت شعری حکیمانه سرود و خود در شعر و حکمت می

ر این شعر خۀاب به جهان معاصر، از های خود را بیان نمود. شاعر دآرزوها و درد دل
کند که با وجود پهناوری، دیدگاه خود در ابتدای قصیده از دنیای معاصر خود شکوه می

گنجای  سوز درون و اندیشه واالی او را ندارد. از تنگ نظری و کوتاه فکری کسانی 
صحراهای  های بلند و دریاها وگالیه دارد که این جهان پهناور را با وجود داشتن کوه

گاه، بلند همت، صاحب تفکر و سوز و گداز، تنگ  وسیع برای تحمل یک فرد خودآ
آن کس که مقام و ارزش خود »گوید: دانند. سپس با صراحت و اطمینان کامل میمی

سازد، و زند و خود را از بند اسارت آن آزاد میرا بشناسد، این جهان مادی را پشت پا می
همواره مردم از شناخت آن غافلند، تنها افراد با بصیرت که همین است رمز توحید که 

 «.توانند این راز را درک کنندجمال الهی برایشان متجلی شده، می
شود که هیچگونه تضادی بین علم و عرفان وجود در اینجا یادآور می / محمد اقبال

ه و یر عادالنندارد و تفکر جدایی میان دان  و عرفان را نشانه کوتاه فکری و قضاوت غ
گرایان و از گوید: همانا استلنا از مادیات و مادیداند و میعجوالنه مدعیان دان  می

حکومت و فرمانروایان، قلعه و د  محکمی است در برابر سلۀه دولت مردان و ثروتمندان 
برند، سپس با ناز و کرشمه که اهل دل و صاحبان نفوس تزکیه شده به آن پناه می

فرشته بلند مرتبت، در عشق و مستی، و در جذب و سوز درون، از من تقلید  گوید: ایمی
مکن، زیرا این نعمت ویژه بنی آدم است، و برای تو  کر و تسبیح و طواف که فۀرت 

 باشد.فرشتگان است کافی می

                                         
سنایی از شاعران بزرگ عصر غزنوی بود، ابتدا شاعری غزل سرا و درباری بود چنانکه در دربار به  -9

، سپس توفیق الهی شامل حال وی گردید و از دنیا و لقب ملک الشعراء شهرت یافته بود
سرایی پادشاهان کناره گرفت و به اشعار عاطفی و بیان حقایق و معارف الهی پرداخت. وی مدیحه

 هت وفات یافت.393در حوالی سال 
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ها و نکات آورد و ضمن بیان بحرانشاعر در این قسمت به جهان معاصر خود روی می
شناسم، در شرق استعدادهای ن شرق و غرب جهان را به خوبی میم»گوید: ضعف می

باشد، و غرب در صنعت و فراوانی وجود دارد، اما نیازمند قیادت و رهبری حکیمانه می
ه سپس جهان اسالم را ب«. تکنیک پیشرفته است اما از لذت ایمان و یقین محروم است

ی که در عین فقر و تنگدستی پادشاهان از جهان اسالم، رادمردان»گوید: آورد و مییاد می
سپس جهان عرب را یادآور «. طلبیدند، رخت بربسته استمستبد را به مبارزه می

توجهی حکام نسبت به مقدسات اسالمی و بار بار در دام شود و از اوضام دردآور و بیمی
 نها اندوهگین شده سخنی بر زبااجانب گرفتار شدن و فرورفتن در عی  و نوش آن

از این شیوخ و امیران، »گوید: . می9آورد که نشانه ایمان عمیق و غیرت اسالمی اوستمی
ترین مقدسات را و گرامی 4بعید نیست که جبه ابو ر و پالتوی اویس قرنی و چادر زهرا

افزاید که نفو  و تسلط سپس می«. بفروشند و برای عی  و نوش خود مصرف کنند
ای است دردآور که قلب هر مسلمان شورهای عربی فاجعهبیگانگان در جزیره عرب و ک

گاه را ناراحت می ده را این قصی / سازد، وانگهی به بیتی از حکیم سنائی )که اقبالآ
جوید که هنگام حمله تاتار بر جهان و مورد تهدید قرار بر مزار او سروده است( استناد می
 دادن حرمین شریفین، گفته است:

 «ام و مکی خفته در بۀحاگرفته چینیان احر»
پردازد سپس شاعر به ارزیابی تمدن عصرحاضر که منبع آن اروپای عصیانگر است می

گوید: حیات انسانی موزون و استوار نخواهد شد تا زمانی و ضمن تحلیلی فیلسوفانه می
که نفی و اثبات و انکار باطل و اثبات حق را، جمع داشته باشد و این همان کلمه و شعار 

 است.« ال  له  ال الله»سالم ا
ها، باشد انکار جمیع معبودان است از قبیل بتقسمت اول کلمه که عبارت از نفی می

مادیات، سلۀه و غیره، و غیره، و قسمت دوم یعنی اثبات عبارت است از اقرار به حقانیت 
علیه ، در قرون وسۀی 1خدای یکتا. اروپا مسافت اول را با شجاعت و قدرت تمام پیمود

                                         
 م سروده شده است.9199نباید فراموش کرد که این قصیده در سال  -9
 در قلوب مسلمین است. کنایه از مقدسات و اشیای محبوب -4
ه ی طیبه را عملی نکرده، بلکتمدن غرب نه تنها معبودان باطل را انکار نکرده و قسمت نفی کلمه -1

کند. از دموکراسی گرفته تا هر روزه معبودان باطل بیشتری را به لیست معبودان خود اضافه می
عتراف به مشروعیت همه ادیان هواپرستی و دنیاطلبی و وطن پرستی، و از آزادی تمام ادیان و ا
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احتکار دینی که کلیسای التینی به وجود آورده بود و پاپ و کشی  خود را واسۀه بین 
های استبدادی آوردند، قیام نمود و همچنین بر ضد حکومتخدا و انسان به شمار می

، باشد، اما در پیمودن دور اثبات و ایمان استوارای مینیز قیام کرد که کار بسیار پسندیده
ز های منفی استوار گردد اتواند تنها بر ارزشجامعه و تمدن انسانی نمیتوفیق نیافت. 

رغم پیشرفت در علم و تکنیک، در میدان زندگی، پریشان و اینجاست که اروپا علی
سرگردان و از ایمان و عاطفه و اهداف نیکو محروم است، و اخیرا در معرض خۀر 

، مدنی تاریخ طوالنی / محمد اقبال بدین ترتیب«. فروپاشی یا انتحار قرار گرفته است
و فکری اروپا را در عبارت و قۀعه شعری کوتاه که چکیده مۀالعه طوالنی و تفکر عمیق 

 «.باشد خالصه کرده استوی می
گوید، باشد و میاین دیدگاه شاعر حاکی از بدفالی نبوده و از آینده شرق ناامید نمی

از این اقیانوس آرام امواج خروشانی به  شرق سرشار از نیرو و صالحیت است و روزی»
شاعر بار دیگر، «. های فساد و استبداد را متزلزل خواهد ساختپا خواهد خواست که النه

استعمار را که تفکر و احساسات ملل شرق را تحت نفو  قرار داده است مورد هدف قرار 
معیار خوب و زشت، توان بر ر ی و بصیرت بردگان اعتماد نمود. نمی»گوید: داده و می

مردان و ملل  آزاد و مستقل هستند، زیرا تنها آزاد مردان، دارای فراست و بصیرت عمیق 
باشند، و مرد  روزگار کسی است که با همت خود راه آینده را باز کند و از وضع حاضر می

 «.قانع و خشنود نباشد
بی گوید: مرزد و میپرداسپس به تأثیر فرهنگ اروپایی در ا هان جوانان مسلمان می

گری )صنعت( مهارت کامل دارد، در هدف خود پیروز گشته و غربی که در فن شیشه
عروف باکی متوانسته است مللی را که به نخوت و بزرگ منشی، به سخت کوشی و بی

ر ماهر با گهای ترسو و تن پرور تبدیل کند. این صنعتبودند، تضعیف نماید و به ملت
های سخت را مثل آب جاری نرم سازد و صالبت ود توانسته است سنگتأثیر سحرانگیز خ
اما من مالک اکسیر هستم که شیشه را مانند سنگ خارا  9ها را زایل نمایدو استقامت آن

                                         
پرستی و ...همه را در خود جای داده و هیچگاه عبودیت برای معبودهای باطل را گرفته تا شیۀان

 کند.)مصحح( ها را قانونی کرده و حمایت میانکار نکرده، بلکه آن
 سستی کنایه از تمدن اروپاست که پس از فرهنگ اروپایی، اخالق شرقیان را در تجمل خواهی و -9

 تحت تأثیر قرار دهد.
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. که در آستین دارم، در 9«یدبیضایی»ام به وسیله گرداند؛ من توانستهسخت و مقاوم می
ه ای که برای بای تعجب نیست، زیرا شرارههای جابر ایستادگی کنم و جبرابر فرعون

د: گویآت  کشیدن جنگلی آفریده شده، مللوب خس و خاشاک نخواهد شد. سپس می
داری و پشت پا زدن به مظاهر مادی و آستانه محبت، انسان را به خودشناسی و خویشتن

 نماید.رجال قدرت و ثروت، وادار می
و ایمان به شخصیت اعجازانگیز و رسالت  ج در اینجا شور عشق و محبت پیامبر اسالم

تواند خود را نمی / گیرد، و این موضوعی است که اقبالجاودان  وجود او را فرا می
جای تعجب نیست اگر ماه و پروین، منقاد »گوید: در برابر آن کنترل کند، بنابراین می

ای ام که داندهفرمان من باشند، زیرا خود را به رکاب سید و شخصیتی بزرگ پیوند دا
باشد، شخصیتی که قدم او غبار راه را می ج سبل، خاتم رسل، امام کل، محمد مصۀفی
 «.سرمه چشم عاشقان و سعادتمندان گردانید

 ادب و»برد که: شاعر در اینجا توقف نموده و سخن خود را با این جمله به پایان می
دارد و گرنه مجال سخن تنگ ز میحیا از شاعر حکیم سنایی غزنوی، مرا از اطالۀ کالم با

 «.نیست
***  

                                         
 کنایه از ایمان و استلنا از مظاهر مادی است. -9
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 دعای طارق

 فرمانده جوان -طارق بن زیاد 
فرمانده جوان با سپاه عربی مسلمان در سرزمین اسپانیا  –هنگامی که طارق بن زیاد 

کرد هایی که سپاه اسالم را حمل میو دروازه اروپا اردو زد، دستور داد تا همه کشتی
ای برادران »برای بازگشت باقی نماند، آنگاه به سپاهیان خود گفت: ای بسوزانند تا وسیله

راهی برای فرار و بازگشت وجود ندارد، پشت سرتان دریا و پی  رویتان دشمن قرار دارد 
این جمله نیروهای ...« 9ای جز راستی و شکیبائی وجود نداردو به خدا سوگند که چاره

ول بر خدا و سپس بر بازو و شمشیر خود اعتماد نهفته آنان را برانگیخت و باعث شد تا ا
 کنند.

طارق سپاه خود را رویاروی دشمن قرار داد اما وقتی به ارزیابی نیروهای خود 
پرداخت مشاهده نموده که نیروی او هم از نظر تعداد و هم از نظر تجهیزات جنگی بسیار 

د مملکت خود قرار دار کمتر از لشکر مجهز اسپانیاست و از سوی دیگر، دشمن در مرکز و
و سپاه ایمان از مرکز و دیار اسالمی دور هستند و به هیچگونه کمک و مهماتی دسترسی 

دانست که اگر حادثه ندارند، مگر آنچه از دشمن به غنیمت بگیرند او به خوبی می
ناگواری رخ دهد، طعمه درندگان خواهند شد و نشانی از آنان باقی نخواهد ماند. این 

ای بیندیشد، اما تدبیری نیافت جز اینکه در این سپاه طارق را واداشت تا چاره عوامل،
ای آهنین به وجود بیاورد، و آن نیرو عبارت بود از روحیه و نیروی شکست ناپذیر و اراده

 دانست،قدرت الهی و اراده ربانی که طارق همواره از روی یقین، آن را تکیه گاه خود می
مینان نداشته باشد، مگر این لشکر، سپاه خدا نیست؟ آیا برای این چرا به نصرت الهی اط

نیامده است که مردم را از فلمت و پرست  بندگان برهاند و به سوی نور و بندگی خدای 
یکتا رهنمون شود، آیا برای بیرون بردن بشر از تنگنای دنیا به سوی فراخنای آن و از 

، و مگر خداوند نفرموده که: سپاه او همواره جور ادیان به سوی عدل اسالم، نیامده است
 پیروز است؟.

شتابد و از او مدد آری اینجا بود که فرمانده مسلمان به مناجات با پروردگار خود می
فرمانده نخستین لشکر اسالم  ج طلبد، حقا که او در این شیوه عمل از رسول اعظممی

                                         
 قسمتی از سخنان طارق بن زیاد است. -9
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در برابر دشمن قرار داد و سپس به  تقلید کرده است، هنگامی که سپاه خود را رو به رو،
ر خدایا اگ»گفت: گریست و میجایگاه رفت و به دعا و تضرم پرداخت و در حالی که می

 طارق« گماردامروز این گروه کوچک نابود شود، هرگز کسی به پرست  تو همت نمی
و رهبر محبوب خود تأسی جست و با تقلید از وی به این دعای  ج نیز به رسول اکرم

عجیب لب گشود، دعایی که عموم فرماندهان از آن غافل و حتی به فکرشان هم خۀور 
این دعا را در قالب شعر در آورده و به تأثیر و سحرانگیزی آن افزوده  / کند، اقبالنمی
 است.

اند، پروردگارا، این جوانان مجاهد که به خاطر رضای تو خارج شده»گوید: طارق می
د ها بلنها اطالم ندارد، تو به آنه جز تو کسی از اسرار درون آنمردانی گمنام هستند ک

هان اند سیادت و رهبری جای، از اینجاست که تصمیم گرفتهپروازی و همت بلند بخشیده
را به دست بگیرند و طبق رضای تو، در قالب حکومت اسالمی، احکام و دستورهای تو را 

چیزی دیگر راضی نخواهند شد، قهرمانانی  هاست و بهبه اجرا بگذارند، این آرزوی آن
زند، خها از قدرت آنان درهم میشکافند و کوهباک هستند که دریاها از هیبت آنان میبی

نیاز ساخته و ارزشی برای دنیا قایل نیستند، لذت ایمان و عشق، آنان را از جهان مادی بی
جز شهادت که آرمان آری عشق هرگاه بر صفحه دل بنشیند، کارش همین است، هدفی 

ر اندیشند، جهان بمؤمن است، ندارند؛ به مال غنیمت و کشورگشایی و فرمانروایی نمی
رهاند جز اینکه ملت عرب، با سخاوت و لبه پرتگاه قرار دارد و چیزی آن را از سقوط نمی

شجاعت، از خون خود بگذارد، زیرا جهان به خون پاک عربی نیاز دارد و تشنگی و بیماری 
ها و درختان جنگل، از دیرباز منتظرند تا خود گردد، گلن با چیزی دیگر سیراب نمیآ

 های خود را در این سرزمین دورایم تا بدنرا با این لباس خونین بپوشانند، اینک ما آمده
 ها خشکی و قحۀیدست بکاریم و خون خوی  نثار کنیم تا خاک انسانیت بعد از مدت

 هار بعد از پاییز  سخت و طوالنی تجدید گردد.دوباره حاصلخیز و فصل ب
های منحصر به فردی عنایت خدایا تو، صحرانشینان بدوی )ملت عرب( را نعمت

ای، به آنان علم جدید، ایمان جدید، و شعار جدیدی که عبارت از ا ان َسَحر فرموده
م و دعوت ها از علم صحیح، ایمان قوی،  وق سالای، در حالی که ملتباشد بخشیدهمی

آشکار به سوی توحید، تهی دست بودند، ملت عرب، جهان را به علوم صحیح و ایمان 
ها سکوت جهان را شکست و تازه و سالمت  وق خوی ، شگفت زده کرد و ا ان آن

ها را به روشنی تبدیل نمود، زندگی از دیرباز، سوز و حرارت خود را از دست داده تاریکی
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ها که سرشار از عشق و ایمان است، باز یافت، د را در قلوب آنبود، بار دیگر، گمشده خو
پندارند، بلکه آن را سر خدایا! این مردان از خود گذشته، مرگ را هالکت و نابودی نمی

دانند، پروردگارا؛ بار دیگر، در قلوب این گروه مؤمن همان آغاز فتح و زندگی نوین می
 ÷ نده گردان که در دعای حضرت نوححرارت ایمانی و خشم و نفرت از کفار را ز

ای ای سراپا خشم گردد، و به او ارادهمتجلی بود تا این سپاه، علیه کفر و فساد، صاعقه
 آهنین و هیبتی عنایت فرما که نگاه او مانند شمشیر بران باشد.

خداوند، دعای طارق، این فرمانده مؤمن و مخلص را اجابت نمود و سپاه اسالم بر 

-اروپایی، به اندلس اسالمی –ندان مسلح پیروز گشت و اسپانیای مسیحی! دشمن  تا د
ها عربی، تبدیل گردید، و دولت مقتدر اسالمی در آن سرزمین تشکیل گردید که قرن

پایدار و شکوفا ماند و زمانی نابود گشت که روحیه طارق و یاران  از میان رفت و رسالتی 
یار سوق داده بود بود، فراموش گردید، و ایمانی که ها را از جزیرة العرب، به آن دکه آن

دن ور شطارق در میان فرماندهان نظام و کشورگشایان به آن ممتاز بود، به وسیله غوطه
های داخلی تضعیف گردید. آری؛ روش و سنت تلییر ناپذیر خدا، در در شهوات و جنگ

 پیشینیان نیز همین بوده است.
*** 

 فصل بهار

یده است، سلۀان بهار در کوه و دشت خیمه زده و لشکریان  را فصل بهار سر رس
های بهاری برپاست. جهان در پهنای صحرا و جویبارها پراکنده ساخته است، حکومت گل
جان نیز خون زندگی های بیرا موجی از سرور و شادی فراگرفته است، حتی در سنگ

ها از کوهسارها گیرند، چشمهها قرار نمیدر گردش است پرندگان از فرط خوشی در النه
ها و ها گاهی با نرمی و گاهی با سرعت در حرکتند، هرگاه با صخرهجدا شده و در میدان

هند کنند، در دل کوه و صخره راه خود را باز و به مسیر خود ادامه میموانع برخورد می
 .9رسانندو نلمه و پیام زندگی را به گوش انسان می

                                         
 مأخو  از متن قصیده اقبال. -9
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دهد و اعر اندیشمند، به این نلمه و پیام گوش فرا می، این ش/ محمد اقبال
ها چگونه در حال تلییر و تحول هستند اما در هر حال، چه در اندیشد که این چشممی

پذیری، در جریانند و از حرکت و سیر حال قوت و سرعت و چه در حال نرمی و انعۀاف
تند که با فراز و ها تصویری از زندگی هسگوید این چشمهایستند. میباز نمی
دهد، شاعر حکیم، از منافر دلربای بهار و از های ، همواره به سیر خود ادامه مینشیب
 گیرد وای الهام میهایی که دریای خروشان زندگی به او آموخته، معانی حکیمانهدرس
 نماید.ها را به نسل جوان که امید آینده اوست اهداء میآن

 های نهانیط زمان تلییر کرده است، اسرار اروپا و توطئهاوضام و شرای»گوید: او می
ای آشکار گردیده است که فالسفه و رهبران بزرگ اروپا نیز حیران او علیه شرق به گونه

اند. سیاست کهنه اروپا خوار و زبون گشته و جهان امروز از نظام پادشاهی و مانده
 ها از خوابپایان رسیده است. ملتهای دیکتاتوری به داری بیزارند. عمر نظامسرمایه

 «.سازندغفلت بیدار شده و خود را برای انقالبی جدید آماده می
در اینجا طبق عادت خوی  به بررسی جهان اسالم و امت اسالمی محبوب  / اقبال
گوید: مسلمین گرچه یکتا پرست هستند اما جامعۀ اسالمی هنوز پردازد و میخود می

و بدعت مبرا نیست. تمدن، تصوف و علم توحید هنوز هم تحت  هم از نفو  مظاهر شرک
نفو  عجم قرار دارند، خرافات بر حقایق غالب گشته و امت اسالمی در اخبار و روایات 

کند های آتشین خود مردم را شگفت زده میسرگردان است. واعظ و خۀیب با خۀابه
زبان استوار است. از نظر  اما کالم او خشک و تو خالی و بر اساس منۀق قواعد دستور

بهره است و به اعماق قلوب نفو  للات و اصۀالحات، تازه و غنی، ولی از لذت شوق بی
ندارد، مرد صوفی که خود را برای خدمت خلق فارال ساخته و دارای غیرت و حمیت 
دینی بود، فلسفه عجم و تشکیالت ساختگی تصوف، او را در خود بلعیده است. شعله 

 .«ای از خاکستر مبدل شده استن فرد مسلمان خاموش گردیده و به تودهعشق در درو
پردازد و مخلصانه در قمستی از سروده خود به نیای  پروردگار می / محمد اقبال

کند که خداوند مجد و عظمت عصر اول اسالمی را به این امت باز گرداند و در دعا می
روزد تا مانند عاشقان مؤمن و سبک وجود او سوز درون و شعله عشق و عاطفه را بیف

ند گرایان تن پرور به آنجا نخواهپرواز با بال عشق پرواز کند و به فضاهایی برسد که مادی
کند که خداوند در این امت قلب بیدار علی مرتضی و سوز ابوبکر رسید. دعا می

 داند.های آنان آرزوهای از بین رفته را باز گررا زنده گردان و در سینه ب صدیق
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خدایا به »گوید: ی شعری و  وق ایمانی شاعر طلیان نموده و میدر اینجا قریحه
ب ای و به برکت عابدان شقدرت الیزالت که شب را به وسیله ستارگان روشن گردانیده

گردانند، جوانان اسالمی را وجدان  دار که شب را با عبادت و تالوت زنده و منور میزنده
سرشار از ایمان نصیب فرما و عشق و بین  مرا به آنان منتقل گردان.  بیدار، و دل زنده و

خدایا کشتی شکسته مرا سالم گردان تا امواج خروشان را در هم شکند و به ساحل نجات 
گاه ساز، زیرا هیح چیز در جهان بر تو نزدیک گردد، و مرا از اسرار مرگ ملت های زنده آ

 مخفی نیست.
حر گاهی و آرزوهای قلبی و دردهای آزار دهنده که خواب الهی من جز ناله و اشک س

ارم، ای ندهای شیرین نیای  و مناجات با تو، سرمایهرا بر من حرام گردانیده و جز لحظه
و قلب  9همانا طبیعت من آینه حوادث تلخ و شیرین روزگار و چراگاه آهوان افکار است

است دارایی من که در عین فقر،  این 4من رزمگاه گمان و تخمین و ثبات و یقین است،
خواهم که این میراث مرا میان جوانان اسالمی تقسیم نازم و از ته دل از شما میبه آن می

 «.ای قرار دهیکنی و در جایگاه شایسته
شاعر در اینجا بحث فلسفی ادبی دارد که شایسته است محققان رشته فلسفه و ادب 

وی پس از آنکه فلسفه زندگی، و وحدت آن در  آن را مورد مۀالعه و دقت قرار دهند،
کند، روی سخن را به عین کثرت و مراحل تحول و تلییر و مظاهر مختلف را تشریح می

 گوید:دارد و میجوانان اسالمی معۀوف می
ای جوانانی که شیفته مادیات و اسیر شهوات و فریفته حقوق و درآمد هستید، بدانید »

دار کند، در حقیقت زهر کشنده ادی انسان شریف را لکهرزقی که شرف و کرامت و آز
است. روزی  پسندیده آن است که انسان، با عزت و سربلندی کسب کند، قدرت و ابهت 
حکام را به چیزی مشمارید، شخصیت خود را بشناسید و کرامت و ارزش آن را حفظ 

برای غیر خدا باز  ای سزاوار اهمیت است که تو را از سجده و کرن نمایید همانا سجده
 «.دارد

                                         
 های نوین اوست.اشاره به افکار و اندیشه -9
لخ طعم ت اشاره است به کشمک  روانی میان فلسفه و دین و عاطفه، که شاعر در طول حیات خود -4

 آن را چشیده است.
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شاعر سپس جوانان را به قهرمانی و نوآوری و بلندپروازی و تالش و پیشرفت مستمر 
های جدیدی را کشف کنند که فیزیک دانان به خواب هم ندیده خواند. آنان جهانفرا می

 اند.ها به میان نیاوردهشناسی، بحثی از آنو علوم جلرافی و کیهان

*** 

 وجهلنوحه روح اب

روح َعمرو بن هشام )ابوجهل، رهبر جاهلیت و غرور ملی( از شهر مکه بعد از آنکه به 
 بیند که کعبه برایکند. ابوجهل میشهر اسالم و توحید مبدل گشته است دیدار می

ی،  زائران خانه امن الهی از لوث وجودشان پاکسازی شده است. از الت، منات، هبل، ُعز 
بخ  ا ان و شعار اشهد  ن ال  له  ال الله شود. ندای روحافت نمینشانی ی 9اساف و نائله

پیچد. غرور جاهلی و افتخار و اشهد  ن محمدًا رسول الله( روزی پنج بار در حرم کعبه می
نسبی و نژادی از میان رفته و مردم عقیده دارند که همه فرزندان آدمند و آدم از خاک 

د شنوعجم وجود ندارد مگر به پرهیزکاری. می آفریده شده است. امتیازی بین عرب و
 فرماید:کنند که خداوند میکه مردم این آیه قرآنی را تالوت می

َها ﴿ ي ُ
َ
أ ََُعاَرفُٓوا ْۚ  ٱلن َاُس َيَٰٓ نَثىَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡ  ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل لِ

ُ
ِن َذَكرٖ َوأ إِن َا َخلَۡقَنَُٰك  م 

ۡكَرَمُكۡ  ِعنَد 
َ
ِ إِن َ أ   ٱلل َ

َ
َُٰكۡ ْۚ أ ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن » [31]الحجرات:  ﴾ۡتَقى

ه با تقواترین ترین شما نزد اللها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، گرامیها و قبیلهآفریدیم و تیره
 .«شماست

رگز دهد، اما هگیرد و به گفتگوهایشان گوش فرا میرفت و آمد را با دقت زیر نظر می
کسی به ملیت و نژاد خود افتخار کند و دیگران را به خاطر نسب و وطن شنود نمی

س، های قبیله قری  و سایر قبایل قائل باشد، بلکه بر عکتحقیر نماید و امتیازی بین تیره
بیند که مردم دور یک غالم حبشی، که از نظر دان  و تقوی برتری دارد جمع می
 خرند.ر او را به جان و دل میدهند و نظشوند و به سخنان او گوش میمی

                                         
اکثر این بتان معبودان قبیله قری  بودند، و بتان قبایل دیگر نیز مورد احترام و تعظیم قری  بود،  -9

 ک: ابن هشام و ابن کلبی. –د 
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ابوجهل سردار قبیله بنی مخزوم آداب و رسوم و باورهای مردم را با دقت بررسی 
و  بیند که آدابیابد. میکند اما نشانی از برتری و افتخارات ویژه قبیله خود نمیمی

ای نوین بر اساس عقیده و اخالق و فضیلت و زندگی قدیم به کلی عوض شده و جامعه
های قومی و طرز تفکر مردم تلییر کرده است. قوی به وجود آمده است. معیار ارزشت

این مردم، مردمان روزگار من نیستند و این »گوید: لذا زیر لب با اندوه و تعجب می
 «.شناسمسرزمین غیر از سرزمینی است که من می

د، شناسرا نمیآری! سردار بنی مخزوم به اشتباه افتاده است و مکه شهر مادری خود 
اگر وجود خانه کعبه، چاه زمزم، حجر األسود و جایگاهی که او با سرداران قری  در آنجا 

م نمود که راه را گکرد، نبود یقین میبضاعت را شکنجه مینشست و مسلمانان بیمی
 کرده و روی به دیاری دیگر نهاده است.

راه جاهلیتی که بر  ابوجهل کسی بود که دین جدید محمدی را خۀری بزرگ فرا
محدود  «مملکت قریشی مکه»کرد و جهان را در اساس برتری قومی استوار بود، تلقی می

نه هاست و سایر ملل از هیچگودانست و معتقد بود که فضیلت و برتری تنها از آن  عربمی
ترین حامی و مدافع آیین جاهلیت بود و بی  از حقی بر خوردار نیستند، او سرسخت

که  کرداز اهداف اسالم واقف بود، اما با همه دور اندیشی و تیز هوشی، فکر نمی هرکسی
دهد و جاهلیت با بدترین وجه رود و مردم را تحت تأثیر قرار میاسالم تا این حد پی  می

 شود:از پایگاه و مرکز خود طرد می
را به  غرور جاهلی ابوجهل با دیدن این وضع بر آشفت و با حالتی هیجان زده خود

قلوب ما )مردم »گفت: های کعبه گرفت و فریاد دادرسی و نوحه سر داد و میپرده
جاهلیت( از دست محمد مجروح و خونین است زیرا او چراال کعبه را خاموش گردانیده 
و قدر و منزلت آن را پایین آورد و پوزه قیصر و کسری را به خاک مالید، از افسون او 

 ه شده و به دین او پیوستند...جوانان از گرد ما پراکند
 ستتتتیتتنتتۀ متتا از متتحتتمتتد داال داال

 

 از َدم او کتعبته را گتل شتتتتد چراال 
 

 از هالک قیصتتر و کستتری ستترود!
 

 نتتوجتتوانتتان را ز  َدستتتتت  متتا ربتتود! 
 

 ستتتستتاحر و اندر کالم  ستتاحری
 

 ستتتاین دو حرف ال  لته خود کافری 
 

 تتتا بستتتتاط دیتتن آبتتا در نتتورد
 

 ه کرد!بتا ختداونتدان متا کتترد آنچتت 
 

 پتاش پتاش از ضتتربت  الت و منات
 

 انتتتقتام از وی بتتگتتیر ای کتتائنتتات 
 

 و از حاضتتر گستتستدل بلایت بستت
 

 نق  حاضتتر را فستتون او شتتکستتت 
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 بردن کوری استتتپی  غائب ستتجده
 

 دین نو کورستتت وکوری دوری استتت 
 

 جهتاتختم شتتتدن پتیت  ختدای بتی
 

 بنتده را  وقی نته بخشتتیتد این صتتالت
 

بر اساس مساوات و برابری بین عرب و عجم سیاه و  ج مذهب محمد گویدباز می
سفید استوار است، او عزت ملت عرب را برباد داد بدون تردید این برادری و برابری 
برخاسته از عجم است و سلمان فارسی خود از پیروان مزدک است و فرزند عبدالله 

بختی نموده است، ای  مرا فریب او را خورده و ملت عرب را دچار بد ج )حضرت محمد
اندیشید و افسون این مرد را که مدعی وحی ای نمیو ُفَصحای نامدار عرب، چرا چاره
 گویید:است، با کالم بلیآ خود پاسخ نمی

 متذهتب او قتاطع ملتک و نستتتب
 

 از قتریت  و متنکر از فضتتتتل عرب 
 

 در نتتگتتاه او یتتکتی بتتاال و پستتتتت
 

 با غالم خوی  بر یک خوان نشتتستتت 
 

 حتترار عتترب نشتتتتنتتاختتتتتهقتتدر ا
 

 بتا کتلتفتتتان حتب  در ستتتتاختتته 
 

 احتمتران بتا استتودان آمتتیتتختنتتد
 

 آبتتروی دودمتتانتتی ریتتختتتتتنتتد 
 

 ستتتتمستتتاوات این موافات اعجمیاین
 

 9دانم که ستلمان مزدکیستتتخوب می 
 

 ابتن عبتتداللتته فریب  خورده استتتتت
 

 رستتتتخیزی بر عرب آورده استتتتت 
 

 عتزت هتتاشتتتم زخود مهجور گشتتتتت
 

 نور گشتتتشتتان بیاز دو رکعت چشتتم 
 

 اعجمی را اصتتتل عتدنتانی کجتتاستتتت
 

 کجاستتت  4گنتگ را گفتار ستتحبانی 
 

 چشتتتم ختتاصتتتتان عرب گردیتتده کور
 

 از ختتاک گور  1بتر نتیتائتی ای زهیر 
 

 از تتتو متتا را انتتدریتتن صتتتتحتترا دلتتیتتل
 

 بشتتتکتتن افستتتتون نتوای جتتبتترئتتیتتل!
 

                                         
مزدک در زمان قباد پادشاه ساسانی آیینی اخترام کرد که اساس آن بر اشتراک اموال و تساوی  -9

یار پیدا کرد و عاقبت به دست مخالفان در ابتدای سلۀنت انوشیروان با مردم بود و پیروان بس
 مترجم(. –چندین هزار تن از پیروان  کشته شد، )فرهنگ عمید 

 سحبان از فصیحان معروف عرب است. -4
 شاعر مشهور عرب. –زهیر  -1
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 هی،دگوید: چرا به صدق گفتار من گواهی نمیمی« حجر األسَود»سپس خۀاب به 
دینان پس ات را از دست بیگوید که ای خدای بزرگ ما چرا خانههبل می و به بت

 آوری تا به سزای اعمال خود برسند:گیری و بالیی بر سرشان نمینمی
 بتاز گو ای ستتنتگ استتود باز گوی

 

 بتاز گوی ج آنچته دیتدیم از محمتد 
 

 ای هتبتل ای بنتده را پوزش پتتذیر
 

 رختانته ختود را زبتی کیشتتتان بگی 
 

 شتتان را بگرگان کن، به ستتیلگلتۀ
 

 شتتتان را بر نخیتتلتلخ کن خرمتای 
 

 صتتترصتتتری ده بتا هتوای بتادیته
 

هُ   یتتَ او 
ختتل  ختتَ

م  عتتجتتاُز نتتَ هتتُ   نتتُ
 

 ای متنتات ای الت ازین منزل مرو
 

 روی از دل متتروگتتر زمتتنتتزل متتی 
 

 ای تتترا انتتدر دو چشتتتتم متتا وثتتاق
 

راق عتتَت التتف  زمتتَ
َ
نتتَت    9متهتلتتتی  ن کتُ

 

  

                                         
 جاوید نامه. -9
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 اهلیتبازگشت ج

ای های فکری خود از کنار درههای روحی و سیاحتشاعر اسالم در یکی از زیارت
های مختلف جهان در طول تاریخ پرست  گذرد که تمام خدایان باطل که ملتمی
 ها و خدایاناند در این دره گرد آمده بودند. در یک گوشه خدای مصریان و یمنیکردهمی

ای خدای وصل و جدائی و آنسوی عراقیان، در گوشه عرب جاهلیت و در یک گوشه خدای
های دیگر، خدایانی از نسل خورشید و ماه قرار داشت. این خدایان در اشکال و رنگ

های مختلف بودند، یکی شمشیری به کف و دیگری ماری به گلو پیچیده گوناگون و هیأت
انقالب به پا کرده که در جهان  ج و آن دگر در هیئتی دیگر، اما همگی از وحی محمدی

ها تلخ نموده و ندای توحید را بلند کرده است ترسان و لرزان و از و زندگی را به کام آن
 آزرده و ناالن بودند. ÷ ضرب ابراهیم خلیل

خدایان، این دیدار ناگهانی و غیر منتظره را به فال نیک گرفته و بسیار شادمان 
برد ه آمدن این انسان تازه وارد پیشوند، نخستین فردی که از میان خدایان، بمی
بود، او َمقَدم  شاعر را گرامی داشته و دوستان دیگرش را مۀلع ساخت و گفت: « مردوخ»
برادران! مژده! انسان از خدای یکتا و ادیان آسمانی بیزار شده و بار دیگر به زمان گذشته »

د، آری، این یک حادثه گویو آثار باستانی باز گشته است و از دوران شُکوه ما سخن می
گردد تا به علم و دان  خود امیدوار کننده است که انسان، بار دیگر به سوی ما بر می

 بیفزاید:
 گفتت مردوخ آدم از یزدان گریخت

 

 از کتلتیستتتا و حتترم نتتاالن گریختتت 
 

 تتا بتتیتفتزایتتد بتته ادراک و نتظتتر
 

 ستتتوی عتتهتد رفتتتتته بتتاز آیتد نتتگتتر 
 

 بتترد لتتذت زآثتتار کتتهتتنمتتی
 

 ای متتا دارد ستتتتختتنهتتاز تتتجتتلتتی 
 

 ای دیتتگتتر گشتتتتادروزگتتار افستتتتانتته
 

 وزد زان ختتاکتتدان بتتاد متترادمتتی
 

از فرط شادمانی به وجد آمده و گفت:  –ها ها و کنعانیخدای قدیم فینیقی« بعل»
انسان، تا کره ماه پی  رفت، اما اثری از وجود خدا نیافت، همانا اعتقاد به خدای واحد، 

شود که به خدایی عقیده وجدان انسان وقتی راحت می جز خیال زودگذر چیزی نیست.
 کند:بیند و لمس میداشته باشد که هر وقت او را می
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 انستتتان این نیلی تتق را بر دریتد
 

 آنستتتتوی گتتردون ختتدایتتی را نتتدیتتد 
 

 در دل آدم بته جز افکتار چیستتتت
 

 همچو موج این ستترکشتتید و آن رمید 
 

 گتیترد قرارجتانت  از متحستتوس متی
 

 رفتتتتته بتتاز آیتتد پتتدیتتد بتتو کتته عتتهتتد
 

درود بر غربیان که به خوبی طبیعت شرقیان را شناختند و بار دیگر ما را در میان 
آنان زنده گردانیدند، دوستان! این فرصت طالیی را که سیاستمداران غرب به وجود 

بینید که اوالد ابراهیم بت شکن چگونه پیمانی را اند، غنیمت بشمارید، مگر نمیآورده
اند و بر اثر همنشینی با غربیان، ایمان و ها گرفته شد، از یاد بردهاز آن« الست» که روز

اند. آزاد مردانی که خود را از حدو مرز جلرافیایی فراتر یقین خود را از دست داده
اند، و دانستند، اکنون به دام وطن پرستی گرفتار آمده و یکتاپرستی را فراموش کردهمی

 کنند.انشمندان اسالمی از غرب تقلید میعموم مسلمین، حتی د
 زنتده باد افرنگی مشتترق شتتناس

 

 آنتکته متا را از لتحتد بیرون کشتتیتد 
 

 در نگر آن حلقه وحدت شتتکستتت
 

  وق الستتتتتآل ابتتراهتتیتتم بتتی 
 

 صتتحبت  پاشتتیده جام  ریز ریز
 

 آنتکته بتود از بتاده جتبریتل مستتتتت 
 

 مترد حتر افتتتاد در بنتتد جهتتات
 

 گستتستتت با وطن پیوستتت و از یزدان 
 

 خون او ستترد از شتتکوه دیریتان
 

 الجتترم پتتیتتر حتترم زنتتار بستتتتت 
 

 ای خدایان کهن وقت است وقت!
 

 گوید:کند و میسپس اینگونه ابراز شادمانی می
 در جتتهتتان بتتاز آمتتد ایتتام طتترب

 

 دین هزیمتت خورد از رنتگ و نستتتب 
 

 از چراال مصتتۀفی اندیشتته چیستتت
 

 زانتکته او را پتف زنتتد صتتتتد بولهتتب 
 
 

 آیتتد صتتتتدای ال  لتتهیگترچتته متت
 

 متانتد بته لتب آنتچته از دل رفتت کی 
 

 اهرمن را زنتده کرد افستتون غرب
 

 روز یتتزدان زرد رو از بتتیتتم شتتتتب 
 

 ای خدایان کهن وقت است وقت!
 

ها را به افزاید: پرست  کنندگان ما از آزادی کامل بر خوردار بودند، ما آنباز می
دون خواستیم آن هم بنان فقط یک رکعت میهای سنگین مکلف نکرده بودیم؛ از آعبادت

های موسیقی تحریک سجده، عاطفه دینی و عرق مذهبی آنان را به وسیله نلمه
کردیم و نمازشان عبارت بود از صوت کشیدن و کف زدن و نلمه خوانی، راستی می
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نمازی که بدون نلمه و سرود باشد چه لذتی دارد؟ طاغوت و دیوی که جلوی چشم قرار 
 شود، بهتر است:از خدایی که دیده نمی دارد

 بنتد دین از گردن  بتایتد گشتتود
 

 بتتتنتتتدخ متتتا بتتتنتتتدخ آزاد بتتتود 
 

 تتا صتتلوت او را گران آیتتد همی
 

 ستتتجودرکتعتتتی خواهیم و آن هم بی 
 

 گردد بلنتدهتا از نلمته میجتذبته
 

 ستتترودپتس چته لتذت در نتمتاز بتی 
 

 از ختداونتدی که غیب او را ستتزد
 

 آیتد در شتتهود تر آن دیوی کتهخوش 
 

 ای خدایان کهن وقت است وقت
 

 ای با سیدجمال الدین افغانیلحظه

دکتر محمداقبال، همراه با مربی روحی خوی  موالنا جالل الدین رومی در عالم 
های علمی، دینی و سیاسی پردازد و در این سفر روحی با شخصیتخیال، به سیاحت می

 .9پردازدها به گفتگو میمسایل زیادی با آنکند و در مورد بزرگ گذشته مالقات می
دانجا گذارند که پای آدمی بدر این سفر به سرزمین ناشناخته و بسیار سرسبز قدم می

ها از تمدن و صنعت بشری دور بوده است. زیبایی طبیعت، لۀافت هوا و نرسیده و قرن
 ی شیرین و جذاب بهدارد. در این هنگام، صدایصدای آبشارها، شاعر را به شگفتی وا می

پرسد: در این صحرای پهناور صدای ا ان از کجا رسد؛ از موالنا رومی میگوش  می
گوید: اینجا سرزمین بینم؟ رومی در پاسخ میشنوم یا خواب میآید؟ آیا درست میمی

اولیا و صالحان است، سرزمین پاک مردانی چون فضیل و بوسعید و عارفانی چون جنید 
 و بایزید:

 صتتحرا خوشتتستتت رومی گفتم اینبه من
 

 در کهستتتان شتتورش دریا خوش استتت 
 

 من نیتابم از حیتات اینجتا نشتتتان 
 

 آیتتتد آوای ا اناز کتتتجتتتا متتتی 
 

 گفتت رومی این مقتام اولیتاستتتت
 

 آشتتنتا این ختاکتدان بتا خاک ماستتت 
 

 ازین فردوس بستتت رختبوالبشتتر چون
 

 یتک دو روزی اندر این عالم نشتتستتت 
 

 آه  دیده استتت این فضتتاها ستتوز
 

 هتای صتتبحگتاه  دیده استتتنتالته 
 

 زائتتران ایتتن متتقتتام ارجتتمتتنتتد
 

 پتتاک متتردان از متتقتتامتتات بتتلتتنتتد  
 

                                         
 آمده است.« جاوید نامه»داستان این سفر روحی در دیوان  -9
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 پتاک مردان چون فضتتیتل و بو ستتعیتد
 

 عتتارفتتان متتثتتل جتتنتتیتتد و بتتا یتتزیتتد
 

گوید، بشتاب تا نماز را دریابیم و در این مکان مبارک رسد، رومی، میوقت نماز فرا می
مند شویم. با شوم که در جهان مادی از آن محروم بودیم، بهرهاز لذت روح و نعمت خ

بینند دو مرد مشلول نماز هستند، یکی افلانی و دیگری خیزند، میسرعت از جا بر می
ترک نژاد. امام نماز جماعت، جمال الدین افلانی و مقتدی، امیر سعید حلیم پاشا است، 

اری ها بسین دو مرد نیافریده است. آنرومی گفت، مشرق زمین، درعصر اخیر، بهتر از ای
اند. سیدجمال در شرق روح بیداری دمید و سعید پاشا ی مرا حل کردهاز مسایل پیچیده

 دارای قلبی دردمند و فکری بلند بود:
 خیز تتا متا را نمتاز آیتد بتدستتتت

 

 یتک دو دم ستتوز و گداز آید بدستتت 
 

 رفتتتم و دیتدم دو مرد انتتدر قیتتام
 

 لتتانتتی امتتاممتتقتتتتتدی تتتاتتتار و افتت 
 

 پتیر رومی هر زمتان انتتدر حضتتتور
 

 طلعت  بر تتافتت از  وق و ستتترور 
 

 شتترق از این دو کس بهتر نزادگفت
 

 هتای متا گشتتتادشتتتان عقتدهنتاخن 
 

 ستتتیتدالستتتادات متوالنتا جتمتتال
 

 زنتده از گفتتار او ستتنتگ و شتتلتال 
 

 تترک ستتتاالر آن حتتلتتیم دردمنتتد
 

 فتتکتتر او متتثتتل متتقتتام او بتتلتتنتتد  
 

 استتتورکعت طاعتمردان دبا چنین
 

 ورنه آن کاری که مزدش جنت استتت 
 

 قتر ت آن پتیر مرد ستتتختتت کوش
 

 ستتوره والنجم و آن دشتتتت خموش 
 

 قتر تتی کتزوی ختلیتل آیتتد بوجتتد
 

 روح پتتاک جتتبتترئتتیتتل آیتتد بتتوجتتد 
 

 دل ازو در ستتینته گردد نتاصتتبور
 

 شتتتتور  ال التتلتته ختتیتتزد از قتتبتتول 
 

 اضتتتۀتراب شتتتعتلته بتخشتتتد دود را
 

 اود رادهتتد دستتتتوز مستتتتتتتی متتی
 

گوید: من بعد از نماز برخاستم و دست سید را با ادب و نیاز بوسیدم، می / اقبال
ای ( جهانگرد آزاده/ استاد موالنا رومی مرا به سید معرفی کرد و گفت این مرد )اقبال

 است که در دل  یک عالم سوز و درد وجود دارد و به مقام خودشناسی رسیده است:
 ز نمتتازمن زجتا برختاستتتتم بعتتد ا

 

 دستتتت او بتوستتتیتدم از راه نتیتاز 
 

 ای گتتردون نوردگتفتت رومتی  ره
 

 در دل او یتک جتهتان ستتتوز و درد 
 

 ایچشتتم جتز بر خویشتتتن نگشتتتتاده
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 ایای آزادهدل بتتته کتتتس نتتتاداده
 

از  ای وسیدجمال الدین روی به من کرد و گفت: از جائی که دیده»افزاید: سپس می
روشن ضمیر، ما را خبر بده، در پاسخ گفتم، من در ضمیر احوال مسلمانان خاکی تبار و 

ایمان  ام،ملتی که برای تسخیر جهان آفریده شده، نبردی خونین میان دین و وطن دیده
ها و یقین او ضعیف گشته و از سیادت و حاکمیت دین قۀع امید کرده است و همه ملت

 اند:بین برده رقصند مرامهای کمونیستی رونق دین را ازبا ساز فرنگ می
 در ضتتمتیتر متلتت گتیتی شتتتکن

 

 ام آویتتزش دیتتن و وطتتندیتتده 
 

 روح در تتن مترده از ضتتعف یقین
 

 نتتا امتتیتتد از قتتوت دیتتن متتبتتیتتن 
 

 ترک و ایران و عرب مستتتت فرنتگ
 

 هر کستتی را در گلو شتتستتت فرنگ 
 

 مشتترق از ستتتلتتۀتتانتتی متتلتترب خراب
 

 اشتتتتتراک از دیتن و متلتت بترده تتاب
 

ثر و اندوه به سخن من گوش فرا داد و آنگاه اینگونه لب به سخن افغانی با شکیبایی و تأ
 گشود:

 لترد متلرب آن ستتراپتتا مکر و فن
 

 اهتتل دیتتن را داد تتتعتتلتتیتتم وطتتن 
 

 او بته فتکتر مترکتز و تتو در نفتتاق
 

 بگتذر از شتتتام و فلستتۀین و عراق 
 

 تتو اگر داری تمیز خوب و زشتتتتت
 

 دل نبندی با کلوخ و ستتنگ و خشتتت 
 

 ن از روی خاکچیستت دین برخاست
 

گتتاه گتتردد جتتان پتتاک   تتتاز ختتود آ
 

 نتگتنجتد آنکته گفتتت اللتته هومتی
 

 در حتتدود ایتتن نتتظتتام چتتار ستتتتو 
 

 گترچته آدم بر دمیتد از آب و گتتل
 

 و گلکشتتید از آب رنگ و نم چون گل 
 

 حیف اگر در آب و گتل غلۀتد متدام
 

 حتیتف اگتر بترتتتر نتتپرد زین مقتتام  
 

 جان نگنجد در جهان ای هوشتتمند
 

 حر بیگتانته از هر قیتتد و بنتتد مترد 
 

 حتر ز ختاک تتتیره آیتتد در خروش
 

 زانتکته از بتازان نتیتایتتد کتتار موش 
 

 آن کف ختاکی کته نتامیتدی وطن
 

 ایتنتکته گویی مصتتر و ایران و یمن 
 

 با وطن اهل وطن را نستتبتی استتت
 

 زانکته از ختاک  طلوم ملتی استتتت 
 

 انتدریتن نستتبتت اگتتر داری نتتظر
 

 تتترای بتتیتتنتتی زمتتو بتتاریتتکنتتکتتتتته 
 

 گترچته از مشتتترق بترآیتد آفتتتاب
 

 حجتتابهتای شتتوخ و بیبتا تتجتلی 
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 در تتب و تاب استتت از ستتوز درون
 

 تتا زقتیتد شتترق و غرب آیتتد برون 
 

 بردمد از مشتترق خود جلوه مستتت
 

 تتتا هتتمتته آفتتاق را آرد بتتدستتتتت 
 

 فۀرت  از مشتترق و ملرب بری استتتت
 

 گرچته از روی نستتتب او ختاوری استتتت
 

از  داریاصل سرمایه»گوید: کند و میداری افهار نظر میرمایهافلانی دربارخ نظام س
های معنوی و آن مرد اسرائیلی است که حق و باطل را به هم آمیخت، غربیان ارزش

جویند، حال آنکه حیات و اند و روح پاک را در جسم خاکی میحقایق غیبی را گم کرده
چرخد، همانا عده و شکم میهمه گرد م« مارکس»قدرت روح از جسم نیست اما نظام 

اخوت و مساوات بر پایه مساوات شکم استوار نیست بلکه بر محبت قلبی و همدردی 
 گردد:استوار می

 صتتاحتب ستترمتایه از نستتل خلیل
 

 یتعتنتی آن پتیتلتمتبتری جتتبرئیتتل 
 

 انتتد افتالک راغتربتیتان گتم کترده
 

 در بتتدن جتتویتتنتتد جتتان پتتاک را 
 

 رنتگ و بو از تن نگیرد جتان پتاک
 

 تن کتاری نتدارد اشتتتتراک جتز بته 
 

 دیتن آن پتیتلمبر حق نتتاشتتتنتتاس
 

 بر مستتتاوات شتتتکم دارد استتتتاس 
 

 تتتا اختتوت را متتقتتام انتتدر دل استتتتت
 

 بیخ او در دل نته در آب و گتل استتتت
 

و  ای تاریکنما است اما سینهفاهر این نظام خوش»گوید: درباره نظام سلۀنتی می
گذارد، ها را میمکد و برگ آنرا می هانور دارد، مانند زنبوری است که شهد گلبی

 :کندها را مانند جسم و جان رها میمکد و آنها را میملوکیت نیز چنین است خون ملت
 هم ملوکیتت بتدن را فربهی استتتت

 

 نور او از دل تهی استتتتی بیستتینته 
 

 چتتردمتثتل زنتتبتوری کتته بتر گتتل متی
 

َرد  بتترگ را بتتگتتذارد و شتتتتهتتدش بتتَ
 

کمونیستی و سلۀنتی دو نظام هستند که در حرص و پیروی  نظام»افزاید: سپس می
از شهوات نفسانی و عوام فریبی و دوری از خدا مشترکند. زندگی در نظام کمونیستی 
عبارت است از گسستن بند دین و عواطف و اخالق و در نظام سلۀنتی عبارت است از 

شیشه است، کمونیستی چاره در میان این دو سنگ، مانند آوری مالیات. انسان بیجمع
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کند و نان را از کف کند و سلۀنتی روح را از تن خارج میعلم و دین و فن را نابود می
 گیرد. خالصه هر دو نظام فاهری آراسته و باطنی تاریک دارند:ملت ستمدیده می

 هردو را جتان ناصتتبور و ناشتتکیب
 

 نتاشتتنتاس آدم فریتتبهتردو یتزدان 
 

 اجزنتدگتی ایتن را خروج آن را خر
 

 در میتان این دو ستتنتگ آدم زجتاج 
 

 این به علم و دین و فن آرد شتکستت
 

 آن برد جتان را ز تن نتان را زدستتتت 
 

 غتترق دیتتدم هتتردو را در آب و گتتل
 

 هتتردو را تتتن روشتتتتن و تتتاریتتک دل
 

 امروز مسلمین از تعالیم قرآن»گوید: دهد و میسپس افلانی به ملت روسیه پیام می
ها به خاموشی گراییده است و روابط آنان با عل زندگی در قلوب آناند و مشفاصله گرفته

اند. سست شده است؛ بنابراین، دین و دنیا هر دو را از دست داده ج پیامبر گرامی اسالم
آنان طلسم قیصر و کسری و نظام سلۀنتی را شکستند ولی عاقبت، خود احیاگر این 

ملت روسیه نیز، مانند ما مسلمانان نظام  ها تلییر یافت. شمانظام شدند و طرز تفکر آن
قیصر و کسری را برانداختید لذا از تاریخ گذشته ما عبرت بگیرید و در نبرد زندگی مقاوم 

( نروید. پرستیهای کهنه )ملکوکیت و وطنو پایدار باشید و بار دیگر به دنبال این بت
انی را یکجا جمع داشته امروز جهان، نیازمند ملتی است که مژده و بیم، سختی و مهرب

باشد. مذهب و روحانیت را از شرق بگیرید، زیرا آیین غرب دیگر کهنه شده است. خوب 
 را پیمودید اکنون بر شماست« ال له»کردید که خدایان قدیم را نابود ساختید و مرحله 

قدم بگذارید، شما که در جستجوی نظامی مفید برای جهان «  اُل الله»که در مرحله 
ید،  برای نظامی محکم و پایدار تالش کنید، و آن نظام جز دین و عقیده چیز دیگری هست

 نخواهد بود:
 تتو کته طترح دیتتگتتری انتتداختتتی

 

 دل زدستتتتتتتور کتتهتتن پتترداختتتتتی 
 

 همچو متا استتالمیتان انتدر جهتان
 

 قیصتتریت را شتتکستتتی استتتخوان 
 

 تتا بترافتروزی چتتراغی در ضتتتمیر
 

 عتبترتی از ستتترگتتذشتتتتت متتا بگیر 
 

 واهتد این دنیتتای پیرخمتلتتتی می
 

 آنکته بتاشتتتد هم بشتتیر و هم نتذیر 
 

 آئتی ستتتوی اقتوام شتتترقبتاز متی
 

 بستتتتتتته ایتتام تتتو بتتا ایتتام شتتتترق  
 

 کهنته شتتتد افرنتگ را آئین و دین
 

 ستتوی آن دیتر کتتهتتن دیتتگر مبین 
 

 ای کتتار ختتداونتتدان تتتمتتامکتترده
 

 بتتگتتذر از ال جتتنتتاب اال ختترام 
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 ختتواهتتی نتتظتتام عتتالتتمتتیای کتته متتی
 

 را استتتتاس متتحتتکتتمی؟ ای اوجستتتته
 

های گذشتگان را یکی بعد از دیگری نابود ساختی، اکنون بر توست ای روسیه، افسانه
که به قرآن روی آوری، قرآنی که فاتحه نظام جباران و ثروت اندوزان را خوانده و حمایت 

داند و به سوی قرض های ستمدیده اعالم داشت. قرآنی که ربا را حرام میخود را از ملت
کند. ربا سرچشمه شر و فتنه و سنگدلی و درنده خویی است. پرچم سنه تشویق میح

ها از فلم و ستم آنان ویران حق توسط پادشاهان فالم سرنگون شد و شهرها و آبادی
 گشت:

 داستتتتان کهنه شتتستتتی باب باب
 

 فتکتر را روشتتن کتن از ام الکتتتاب 
 

 چیستتت قرآن؟خواجته را پیلام مرگ
 

 ز و برگستتتتادستتتتگتیتر بنتدخ بی 
 

 هتیتح ختیتر از متردک زرک  مجو
 

 لتن تتنتتالتو التتبتر حتتتتی تتتنتفتقتتوا 
 

 زایتتد؟ فتتتتتناز ربتتا آختتر چتته متتی
 

 کتتس نتتدانتتد لتتذت قتترض حستتتتن 
 

 رایتت حتق از متتلتتوک آمتتد نتتگون
 

 شتتتان خوار و زبونهتا از دختلقریته 
 

 آب و نتتان متتاستتتتت از یتتک متتائتتده
 

 دوده آدم کتتتنتتتفتتتس واحتتتده
 

استوار گردد، نق  باطل پرستان نابود خواهد آری! هرگاه حکومت قرآن در جهان 
شد، عقیده دارم که قرآن، از یک کتاب فراتر است هرگاه در دل وارد شود، انسان را به 

 شود، قرآن کتابیکند، و چون انسان دگرگون شد، جهان دگرگون میکلی دگرگون می
د، بر تبدیل نمودیزنده و جاوید و گویاست. ای ملت روسیه، آیین کهن را به آیین جدید، 

 شماست که جهان را با نور قرآن بنگرید آنگاه اسرار زندگی برایتان آشکار خواهد شد:
 نق  قرآن تا در این عالم نشتتستتت

 

 هتای کتاهن و پتاپتا شتتکستتتتنق  
 

 فاش گویم آنچه در دل مضتتمر استتت
 

 این کتتابی نیستتت، چیز دیگر استتتت 
 

 چون بجان در رفت جان دیگر شتتود
 

 ر شتتد جهان دیگر شتتودجان چو دیگ 
 

 مثل حق پنهان وهم پیدا استتت این
 

 زنتده و پتایتنتده و گویتتاستتتتت این 
 

 انتدرو تتقتدیترهتای غرب و شتترق
 

 ستترعتت انتدیشتته پیتدا کن چو برق 
 

 آفتتریتتدی شتتتترم و آیتتیتتنتتی دگتتر
 

 انتتدکتتی بتتا نتتور قتترآنتت  نتتگتتر 
 

گتته شتتتتوی  از بتتم و زیتتر حتتیتتات آ
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گتته شتتتتوی  هتتم زتتتقتتدیتتر حتتیتتات آ
 

 ج مبراقبال در شهر پیا

سراسر زندگی دکتر اقبال، شاعر اسالم و فیلسوف عصر، از عشق به پیامبر بزرگ 
و شوق شهر او سرشار بود و در اشعار جاودان خود، همواره از این دو محبوب  ج اسالم

یاد کرده است. اما در آخر روزهای زندگی  این جام لبریز شد، هرگاه نام مدینه را 
گشت. او با جسم نحیف خود که از چشمان  جاری میخاسته شنید، اشک شوق بیمی

 مشرف گردد ج ها مبتال بود نتوانست به زیارت رسول اللهها به امراض و بیماریمدت
تاب خوی  و نیز با اشعار شیرین و نیروی تخیل قوی خود، بارها اما با دل مشتاق و بی

ین آشیانه را نشیمن خود در فضای شورانگیز حجاز پرواز کرد و پرنده فکر او همواره ا
از خود و عصر خوی  سخن به میان آورد و  ج قرار داده بود. او به پیشگاه رسول اکرم

در این سخن قریحه  9خواست افهار نمود.هر آنچه دل، عشق، اخالص و وفای  می
ها را محکم نگه داشته بود طلیان کرده منفجر شاعری او و معانی و حقایقی که زمام آن

 گفت:با خود چنین می شد ومی
 توان گفتن تمنای جهانی رابته حرفی می

 

 من از شتتتوق حضتتتوری طول دادم داستتتتانی را
 

ترین و قوی و مؤثرترین اشعار و بیانگر افکار و از بلیآ ج شعر او در مورد نبی کریم
عقاید و عصاره عمل و خالصه تجربیات و تصویر عصر او و تعبیر عواطف و احساسات 

 ست.لۀیف او
کند و به همین تصور همراه با کاروان عشق او در عالم خیال به مکه و مدینه سفر می

دهد و از شدت اشتیاق و محبت خیال در سرزمین ریگستان و نرم به سیر خود ادامه می
ین نماید که هر  ره اتر است بلکه برای  چنین میکند که این ریگ از ابریشم نرممی

های خواهد تا آهسته و آرام راه برود و بر این دلذا از ساربان میریگ قلبی است تپنده، ل
 تپنده و دردمند ترحم نماید:

                                         
های شعر و عشق است که شعرا در قدیم و حال ن سخن از باب استمداد نیست بلکه یکی از سبکای -9

 اند.آن را به کار برده
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 شتتتبت  کتوتتتاه و روز او بلنتتد استتتتت  صبح خندانستشام خوش صحرا کهچه
 

 تتتتر نتتتهقتتتدم ای راهتتترو آهستتتتتتتتته
 

 چتتو متتا هتتر  رخ او دردمتتنتتد استتتتت
 

ورتر و جراحات قلب  تازه شنود آت  شوق او شعلهرا می 9خوانچو نلمه ُحَدی
یابد و بر زبان  اشعاری شود و در تمام وجودش، موج حرارت و زندگی جریان میمی

 شود.بلیآ، همراه با سوز و گداز جاری می
د و شود و پس از نثار درونایل می ج یابی به پیشگاه پیامبرسپس به سعادت شرف

کند و حال جهان اسالم درد دل می شمارد و با اوسالم، این فرصت طالئی را غنیمت می
ها، رخدادهای عصر جدید و دست آوردهای تمدن و امت اسالمی، مسایل و مشکالت آن

های بارز و فراموش های مادی، سرگردانی امت و از دست دادن ویژگیغرب و فلسفه
گردد و گاهی از شود و گاهی از چشمان  اشک جاری میکردن رسالت  را یادآور می

کَوه میتنهای یابد. کند و گاهی حرف دل بر زبان  جریان میی خوی  در وطن و جامعه ش 
ای است که از نامگذاری کرده است. گویا هدیه« ارملان حجاز»او این مجموعه را به نام 

حجاز برای دوستان و شاگردان  به ارملان آورده است، و بدون تردید، برای تمام جهان 
 های حجاز.یمی است خوشگوار از نسیماسالم ارملانی مبارک و نس
، زمانی صورت گرفت که عمرش از شصت سال متجاوز و / این سفر روحانی اقبال

هند، دقوای  ضعیف گشته بود. در سنی که مردم استراحت و یکسویی را ترجیح می
حال چه چیزی او را با این پیری و مریضی به سفر پر مشقت حجاز آماده ساخته است؟ 

  وید:گاو به فرمان عشق گوش فرا داده و منادی شوق را لبیک گفته است، می باید گفت
 بتایتتن پتتیتری ره یتتثترب گترفتتتتتم

 

 نتوا ختوان از ستتترور عتاشتتتقتانتته 
 

 چو آن مرغی کته در صتتحرا ستترشتتتام
 

 گشتتتتایتتد پتتر بتته فتتکتتر آشتتتتیتتانتته
 

کنید از اینکه من در این سن که خورشید زندگیم در گوید چرا تعجب میگویا او می
انه غروب است راه مدینه را که آشیانه پرنده روح و جایگاه مؤمن است در پی  آست

رسد پرندگان به سوی آشیانه خود پر اید که چون شب فرا میام، آیا ندیدهگرفته
ن مکه و گردد، بیگشایند؟ پرنده روح من نیز بدینسان به آشیانه حقیقی خود بر میمی

                                         
 راند. )مترجم(.کند و میخوان: کسی که با خواندن آواز و سرود، شتر را زجر میُحَدی -9

www.SunnatDownload.com


 991  افکار شگفت اقبال

 رانــــسنت در ایــرکز دانلود اهلـترین مــلود | بزرگــداننت ـس
www.SunnatDownload.com 

وار تر برو که سگوید آهستهرود خۀاب به او میمی مدینه، هنگامی که شتر او تیزتر راه
ه گویی زند ککند و چنان مستانه قدم میبیمار و پیر است، اما شتر این پیشنهاد را رد می

 ریگ آن صحرا به پای  چون ابریشم و حریر است.
 تر روستتحتر بتا نتاقته گتتفتتتم نرم

 

 که راکب خستتته و بیمار و پیر استتت 
 

 ه گتتوئیقتدم مستتتتانته زد چتنتدانتکت
 

 بته پتای  ریتگ این صتتحرا حریر استتت
 

دهد و شاعر همراه با کاروان حجازی با سوغات درود و سالم به سیر خود ادامه می
خواهد که بر ریگ داال صحرا سجده کند تا اثرش برای همیشه بر پیشانی او باقی می

 کند:بماند همسفرهای خود را نیز اینگونه پیشنهاد می
 هتتاوی کتاروان چته خوش صتتتحرا کته در

 

 درودی ختتوانتتد و متتحتتمتتل بتترانتتد 
 

 بتتته ریتتتگ گتتترم او آور ستتتتتجتتتودی
 

 جتتبتتیتتن را ستتتتوز تتتا داغتتی بتتمتتانتتد
 

گیرد ابیاتی را از شعر عراقی و جامی )دو شاعر ایرانی(  وق و شوق، وجود او را فرا می
که  سرایدپرسند این عجمی کیست و با چه زبانی شعر میخواند. مردم با تعجب میمی
ای مملو فهمیم اما چنان پر تأثیر هستند که دل را از ایمان و محبت به گونهنمی ما
گردانند و آدمی چنان سیراب سازد که انسان را از خوردن و نوشیدن فراموش میمی
 کند:شود که در این بیابان هرگز احساس تشنگی نمیمی

 امتیر کتاروان آن اعجمی کیستتتتت
 

 ستترود او بتآهنتگ عرب نیستتتتت 
 

 آن نتتلتتمتته کتتز ستتتتیتترابتتی او زنتتد
 

 ختنتک دل در بتیتابتانی توان زیستتتت
 

برد خوابی و خستگی، از گرسنگی و تشنگی لذت میهای این سفر از بیاو از سختی
روراند، پنماید و آرزوی زود رسیدن را در سر نمیبه طوری که راه طوالنی برای  کوتاه می

ین در پی  گیرد، تا لحظاتی بیشتر در اتر کند تا راهی طوالنیبلکه از ساربان تقاضا می
 سوز جدایی )که سرمایه عاشقان و مسرت بخ  مشتاقان است( بماند.

 آمتتیتتز تتترکتتن غتتم راهتتی نشتتتتاط
 

 انتتگتتیتتز تتترکتتنفتتلتتانتت  را جتتنتتون 
 

 بتتگتتیتتر ای ستتتتاربتتان راه درازی
 

 متترا ستتتتوز جتتدائتتی تتتیتتز تتترکتتن
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 رسد،مدینه می کند تا به، با همین شوق و سرور این مسافت را طی می/ اقبال
گوید: ای دوست عزیزم! من و تو امروز به آرزوی دیرینه خود آنگاه به رفیق سفرش می

ای درد دل کنیم و اشک خود را نثار پای او ایم بیا تا با محبوب خود چند کلمهرسیده
 کنیم:

 بتیتا ای هتمتنتفس بتتا هم بنتتالیم
 

 شتتتأن جمتالیم یمن و تو کشتتتته 
 

 وئتتیتتمدو حتترفتتی بتتر متتراد دل بتتگتت
 

 بتپتای ختواجته چشتتمتان را بتمتالتتیم
 

 گوید:برد و از فرط تعجب میسپس از این سعادت خود رشک می
 تر نهتتادنتتدحتکتیتمتان را بتهتا کم

 

 بتتنتتادان جتتلتتوه مستتتتتتتانتته دادنتتد 
 

 چتته ختتوش بتتختتتتتی و ختترم روزگتتاری
 

 در ستتلۀتان بته درویشتتی گشتتتادنتتد
 

ملت هند فراموش  در این عالم سرور و خوشبختی نیز از امت اسالم و / اقبال
 کند:ها را بیان میای صادقانه و کالمی توانا درد دل آنشود و با لهجهنمی

 مستتلتمتان آن فتتقتتیتتر کج کالهی
 

 رمتیتد از ستتیتنتۀ او ستتتوز و آهی 
 

 دلتت  نتتالتتد چتترا نتتالتتد؟ نتتدانتتد
 

 9نتگتتاهتتی یتتا رستتتتول التتلتته نتتگتتاهتتی
 

قوط ی به قعر پستی سگوید یا رسول الله! من چه بگویم از امتی که از بام بلنداو می
 کرده است:

 چته گتویتم زان فقیری دردمنتتدی
 

 مستتلتمتانتی بتته گتتوهر ارجمنتتدی 
 

 ختتدا ایتتن ستتتتختتت جتتان را یتتار بتتادا
 

 کتته افتتتتتاد استتتتت از بتتام بتتلتتنتتدی
 

می امت، نظترین عامل پریشانی و بیگوید: بزرگآنگاه علت این رکود را شرح داده می
 امامی و بی رهبری است:بی

 نیلی کج خرام استتتت هنوز این چرخ
 

 هنوز این کتاروان دور از مقتام استتتت 
 

                                         
الم خیال و بیان شرح در ع ج این سخن نه به معنای استمداد، بلکه نوعی درد دل با رسول الله -9

 حال امت است. )مصحح(
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 نتتظتتام او چتته گتتویتتمزکتتار بتتی
 

 امتام استتتتدانی کته ملتت بیتتو متی
 

 گوید:سپس می
 نمتانتد آن تتاب و تب در خون ناب 

 

 نتترویتتد اللتته از کشتتتتت ختترابتت  
 

 ی اونتتیتتام او تتتهتتی چتتون کتتیستتتته
 

 بتته طتتاق ختتانتتۀ ویتتران کتتتتتابتت 
 

در گذشته قهرمان پرور بوده است اینک حتی با نام قهرمانی هم گوید امتی که او می
ی  های دنیا اسیر شده و گوشآشنایی ندارد و دل او به دام رنگ و بو و مظاهر فریبنده

ن ای / های به اصۀالح شاد خوگرفته است. اقبالهای شورانگیز و موسیقیبا نلمه
 نامیده است:« طنین پشه»موسیقی و نلمه را 

 را استتیر رنتگ و بو کرد دل ختود
 

 تتهتی از  وق و شتتتوق و آرزو کترد 
 

 صتتفتیر شتتتاهبتتازان کم شتتتنتتاستتتتد
 

 کته گتوشتت  بتا طنین پشتتته خوکرد
 

 افزاید:سپس می
 ستترور استتتچشتتم او نه نور و نیبه

 

 نته دل در ستتینه او ناصتتبور استتت 
 

 ختتدای آن امتتتتتی را یتتار بتتادا
 

 کته مرگ او زجان بی حضتتور استتت 
 

 نتتی جهتتان رادگترگتون کترد الدیتت
 

 زآثتتار بتتدن گتتفتتتتتنتتد جتتان را 
 

 از آن فتتقتتری کتته بتتا صتتتتدیتتق دادی
 

 بشتتتتوری آور ایتتن آستتتتوده جتتان را
 

داند، بلکه به عقیده او علت این او علت انحۀاط مسلمین را فقر و ضعف مادی نمی
گوید: همین فقرا یعنی مسلمین صدر هاست. میانحۀاط خاموش شدن شعله سینه

در یک صف به پیشگاه پروردگار خود ایستاده بودند و تنها در برابر او  اسالم، تا زمانی که
 دریدند اما...!کردند، گریبان شاهنشاه را میسجده می

 فقیران تا به مستتجد صتتف کشتتیدند
 

 گتریتبتان شتتهنشتتتاهتان دریتدنتتد 
 

 چتو آن آتت  درون ستتتیتنته افستتترد
 

 مستتلتمتانتان بته درگتتاهتتان خزیتتدنتتد!
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دهد و چیزهائی را مورد مۀالعه و بررسی قرار می تاریخ معاصر مسلمین / اقبال
کند که با رسالت باشند. اعمالی مشاهده میبیند که زیبنده یک مسلمان نمیمی

محمدی و تعالیم و الگوهای عالی  مۀابقت ندارند، امثال شرک و عبادت غیر خدا و 
ها نبه سبب آکرن  و ستایشگری برای حاکمان فالم و رهبران جبار و دیگر اعمالی که 

شود و ها را یادآور میهمه این / شود، اقبالعرق از پیشانی انسانی غیور جاری می
کند که یا رسول الله خالصه اندازد و با صراحت و اختصار اعتراف میسرش را به زیر می

 گفتار اینکه ما شایان شأن تو نبودیم:
 نتالتم از ختتوی نتنتالتم از کستتی متی

 

 نتتبتتودیمکته متا شتتتایتان شتتتتأن تتتو 
 

اندازد، جهانی که در اکناف آن سفر کرده و مراکزش را او نظری به جهان اسالم می
گوید: در مراکز نالد و اجماال میشناسد، او از ضعف و فقر معنوی جهان اسالم میمی

شود و در مراکز علمی )مدارس ها( غذای قلب و رسالت عشق یافته نمیروحی )خانقاه
شود و در محافل شعر و ادب اشعاری سرد کار و نوآوری دیده نمیبه معنای وسیع ( ابت

 گردد:های سرد و مرده خارج میشود که از قلبسروده می
 ستتبتوی ختانقتاهتان ختالی از می

 

 کتنتد متکتتتب َره  طی کرده را طی 
 

 زبتتزم شتتتتاعتتران افستتتترده رفتتتتتم
 

 نتتواهتتا متترده بتتیتترون افتتتتتد ازنتتی
 

تم اما از مسلمانی که مرگ از او بهراسد گوید در اکناف جهان اسالم گشسپس می
 سراغی نیافتم:

 بتآن بتالی کته بخشتتتیتتدی پریتتدم
 

 هتای ختود تتپتیتدمبستتتوز نتلتمته 
 

 مستتتلتمتانتی کته مترگ از وی بتلترزد
 

 جتتهتتان گتتردیتتم و او را نتتدیتتدم
 

 ها دلی دارندگوید آنها را  کر کرده میراز ضعف مسلمین و پریشانی آن / اقبال
ها وجود دارد اما محبوب و معشوق را نی ماده محبت نزد آناما محبوبی ندارند یع

 شناسند که این عشق را نثار او کنند:نمی
 شتتبتی پتی  ختدا بگریستتتتم زار

 

 مستتلتمتانتان چرا خوارنتتد و زارنتتد 
 

 دانتتی کتته ایتتن قتتومنتتدا آمتتد نتتمتتی
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 دلتتی دارنتتد و متتحتتبتتوبتتی نتتدارنتتد
 

ن و از رحمت خدا مأیوس و اما او با این همه اسباب مأیوس کن بازهم از مسلمانا
کند که چرا از مسلمین ناامیدند و از بیداری ناامید نیست، بلکه از رجال دین انتقاد می
اند، و دردمندانه از اینگونه افراد نکوه  کرده آنان قۀع امید کرده و چشم به غیر دوخته

 گوید:و می
 نتگتهبتان حرم معمتار دیر استتتتت

 

 یقین  مرده چشتتمان  بلیر استتت 
 

 زانتتتداز نتتتگتتتاه او تتتتوان دیتتتد
 

 کته نومیتد از همته آستتیاب خیر استتت
 

گوید مسلمان گرچه از شأن و شوکت شاهی چیزی ندارد، اما وجدان و ضمیر و می
فکر او فکر شاهی است و اگر اندک زمانی به مقام خود دست یابد، دارای چنان قدرتی 

 خواهد شد که کسی یارای مقابله با او را نداشته باشد.
 سپاهی استوخیلستلمان گرچه بیم

 

 ضتتمیر او ضتتمیر پادشتتاهی استتت 
 

 اگتتر او را متتقتتامتت  بتتاز بتتخشتتتتنتتد
 

 پتتنتتاهتتی استتتتتجتتمتتال او جتتالل بتتی
 

صر گوید با عکند و میگردد و داستان خود را بازگو میبه خود بر می / اینجا اقبال
 و جامعه خوی  مشلول نبردی خونین هستم:

 گتهتی افتم گهی مستتتتانتته خیزم
 

 تیآ و شتتمشتتیری بریزمچو خون بی 
 

 نتتگتتاه التتتتتفتتاتتتی بتتر ستتتتر بتتام
 

 کته من بتا عصتتر خوی  انتدر ستتتیزم
 

در طول زندگی خوی  با عصر حاضر در ستیز بود و  / شکی نیست که اقبال
ها را مورد نکوه  قرار کرد و پیوسته آنهمواره تمدن غرب و فلسفه مادی را انکار می

گاهی و چیره دستی، بۀالن و ساختگی طداد و به مبارزه میمی لبید و با شجاعت و آ
داشت. او در ها بر مینمود و پرده از چهره کریه و مکارانه آنها را ثابت میبودن آن

حقیقت مربی نسل جدید، مؤمن به خدا، معتمد به شخصیت خود و شخصیت اسالم و 
 وید:های فکری مادی بود و حق داشت که بگها و سیستممنکر نظام

 چتو رومتی در حترم دادم ا ان من
 

 ازو آمتتوختتتتتم استتتترار جتتان متتن 
 

 بتته دور فتتتتتنتته عصتتتتر کتتهتتن او
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 بتته دور فتتتتتنتته عصتتتتر روان متتن
 

ها و حفظ مخالفت خود با علوم غربی و سالم خارج شدن از دام آن / محمد اقبال
ه ای کگوید: من همانند پرندهعقیده و ایمان و خصوصیات خود را  کر کرده، به حق می

در دام صیاد بیفتد و بتواند دانه را برباید و جان سالم به در برد از دام علوم غربی سالم 
 خارج شدم:

 طلستتم عصتتر حاضتتر را شتتکستتتم
 

 ربتودم دانته و دامت  گستتستتتتتم 
 

 ختتدا دانتتد کتته متتانتتنتتد بتتراهتتیتتم
 

 پتتروا نشتتتستتتتتتتمبتته نتتار او چتته بتتی
 

ای هزد، جائی که او جز کتابپرداسپس او به  کر زندگی در شهرهای بزرگ اروپا می
 انگیز و مظاهر دلربا چیزی ندیده استهای فتنهخشک و مباحث دقیق فلسفی و زیبائی

 گوید:می
 بته افترنتگی بتتتان دل بتتاختم من 

 

 زتتتاب دیتتریتتان بتتگتتداختتتتتم متتن 
 

 چتنتان از ختویشتتتتتتن بتتیتتگتتانتته بودم
 

 چتو دیتدم ختویت  را نشتتنتاختتم من
 

روزهای زندگی من زمانی بود که بین علما و فالسفه ترین گوید تاریکاو با صراحت می
 غرب نشسته بودم:

 متی از متیختانته ملرب چشتتتیتتدم
 

 بته جتان من کته درد ستتر خریتدم 
 

 نشتتتستتتتتتتم بتتا نتتکتتویتتان فتترنتتگتتی
 

 ستتتتوزتتتر روزی نتتدیتتدماز آن بتتی
 

ام زیرا درس تو آورده من کاسۀ گالبی پی  ج گوید ای رسول اللهسپس می
ام، رب سرم را به در آورد و من در دام عشق و ایمان پرورش یافتهدانشمندان و فالسفه غ

 تواند برطرف سازد:بنابراین عۀ  روحی مرا چیزی جز عاطفه و محبت، نمی
 فتقیرم از تو خواهم هر چتته خواهم

 

 دل کتوهتی ختراش از بتترگ کتتاهی 
 

 متترا درس حتتکتتیتتمتتان درد ستتتتر داد
 

 ی فتتیتتض نتتگتتاهتتمکتته متتن پتترورده
 

دارد که سنگ نمایندگی ای معۀوف میروی سخن  را به طبقه / در اینجا اقبال
گوید این طبقه نیز از عاطفه و محبت و سوز درون زنند، میعلم و دین را بر سینه می
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محروم هستند و به علوم خشک و فاهری و گرم کردن بازار معلوم و اصۀالحات دل 
وید ارزش گکند. میاز تشبیه میاند او با اسلوبی بلیآ، آنان را به سرزمین حجخوش کرده

ها نباشند صحراهای سوزان و ریگستان حجاز با بودن بیت الله و چاه زمزم است اگر این
گناه چه نفعی دارند؟ همچنین دانشمند دین هر چند دارای علم وسیع و های بیکوه

زبان گویا و عقل روشن باشد، اما چون در چشم  اشک محبت و در قلب  غم دین 
 ندارد، در واقع فقیر و مفلس است: وجود

 دل متال گترفتتتتتار غتتمی نیستتتتت
 

 نیستتتنگاهی مستتت درچشتتم  نمی 
 

 از آن بتتگتتریتتختتتتتم از متتکتتتتتب او
 

 کته در ریتگ حجتازش زمزمی نیستتتت
 

 گوید:گردد و میآنگاه به خود بر می
 دل خود را بته دستتتت کس نتدادم

 

 گتتره از روی کتتار ختتود گشتتتتادم 
 

 اربتتلتتیتتر التتلتته کتتردم تتتکتتیتته یتتک بتت
 

 دو صتتتتد بتتار از متتقتتام ختتود فتتتتتادم
 

گوید من نالد و میسوز خود میاخالص و بیسپس با غم و اندوه فراوان از عصر بی
 کنم چون از محرم راز محروم هستم:در مشرق و ملرب غریبم و به تنهایی زندگی می

 نیتاز استتتتنگتاهم زانچته بینم بی
 

 دل از ستتوز درونم درگتتداز استتتتت 
 

 ستتوزو بیاخالصبی عصتترو اینمن
 

 بگو بتا من کته آخر این چه راز استتت 
 

 متن انتدر مشتترق و متلرب غریبم
 

 نصتتتیتبتمکته از یتاران متحترم بتی 
 

 غتتم ختتود را بتتگتتویتتم بتتا دل ختتویتت 
 

 چته متعصتتتومتانته غتربتت را فتریتبتم
 

او از این چیز شکایت دارد که کسی به نصایح مخلصانه او عمل نکرد و از درخت علم 
و از این گالیه دارد که مردم بجای اینکه او را ترجمان سروش غیب بدانند او میوه نچید 

 شناسد:به عنوان یک شاعر می
 نبردنتتدبته آن رازی کتته گتتفتم پی

 

 زشتتتاخ نتختل من خرمتا نخوردنتتد 
 

 متتن ای متتیتتر امتتم داد از تتتو ختتواهتتم
 

 متترا یتتاران غتتزل ختتوانتتی شتتتتمتتردنتتد
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که پیام  ایمرا فرمان داده ج رسول اللهکند که یا او به پیشگاه رسول الله شکایت می
عر کنند که در شحیات جاودانی را به مردم برسانم اما این حق ناشناسان از من تقاضا می

 گری و به نظم آوردن تاریخ وفات این و آن بپردازم:خود به نوحه
 تتو گتفتی از حیتات جتاودان گوی

 

 ای پیلتام جتتان گویبته گوش مرده 
 

 ق شتتنتاستتتتانولتی گتویتنتد این نتاح
 

 کتته تتتاریتتخ وفتتات ایتتن و آن گتتوی
 

کَوه می کند که معاصران او به علم و رسالت او که او با درد و سوز و حسرت فراوان ش 
گوید من متام ارزنده و نفیس قلب های اوست توجه نکردند. او میروح اشعار و سروده

نابراین، من کسی را خود را بر کف نهاده و عرضه نمودم، اما کسی قدر آن را نشناخت؛ ب
 تر باشد:شناسم که از من تنهاتر و غریبدر جهان نمی

 دلی بر کف نهتادم دلبری نیستتتت
 

 متتاعی داشتتتم غتارتگری نیستتتتت 
 

 ی متن متنتتزلتی گتیتتردرون ستتتیتتنته
 

 مستتلتمتانتی زمتن تتنهتاتری نیستتتت
 

او قصیدخ خود را با ابیاتی خۀاب به سلۀان عبدالعزیز بن سعود پادشاه وقت حجاز 
رساند ولی روی سخن او در واقع به تمام پادشاهان عرب و بزرگان و رهبران پایان میبه 

های جهان اسالم است. او در این سخن سلۀان را از کمک گرفتن از اجانب و دولت
گوید: کند، او میدارد و به اعتماد بر خدا و خودشناسی دعوت میاروپائی بر حذر می

ای خودت استوار باشد و فراموش مکن که طناب از هخیمه تو باید بر طناب و ستون
 ها حرام است:بیگانگان جستن و استمداد از آن

 تتو را انتدر بیتابتانی مقتام استتتت
 

 که شتام  چون ستحر آئینه فام است 
 

 بتهتر جتایی کته خواهی خیمته گستتتتر
 

 طنتاب از دیگران جستتتن حرام استتتت
 

 شکوه و مناجات
ترین ن بود و عقیده داشت که ایمان بزرگهمواره متکی به ایما / محمد اقبال

ق تواند با این ایمان عمیقدرت و سرمایۀ اوست و دان  و معلومات بسیار وسیع هرگز نمی
او  منظور شخص –مگر فقیر خودشناس »گوید: های  میبرابری کند. در یکی از سروده

؟ و اند، داردگشته ای جز دو جمله کوتاه که بر تفکر و عقیدخ او چیرهسرمایه –باشد می
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آن دو کلمه عبارتند از ال  له  ال الله و محمد رسول الله، اما دانشمندان و فقهایی وجود 
اند اما مانند قارون از ثروت خوی  دارند که سرمایه بزرگی از للت عرب اندوخته

خت س ج به خاطر انتساب به رسالت و شخصیت بزرگ پیامبر / اقبال«. اندبهرهبی
د، ورزید و همواره از اینکه دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کند، امتنام میبالیمی
 گوید:می

 خوی  دار آبروی گتداینگتاه خواجتۀ متا
 

 آنکته زجوی دیگران پر نکنتتد پیتتالتته را
 

م در حالی که بر بستر بیماری در شهر بوپال 9191در سوم آوریل سال  / اقبال
هان اسالم و فقدان شخصیت اسالمی و گرای  به )هند( مقیم بود، از وضع اسفناک ج

های مادی و دوری از رسالت و شخصیت اصیل اسالمی بسیار رنج سوی غرب و ارزش
ترین شعر عاطفی خوی  برد، لذا عشق و ایمان این مرد بزرگ وی را واداشت تا بلیآمی

قر ان اسالم و فاز ضعف جه ج را بسراید. او در این شعر در عالم خیال به پیشگاه پیامبر
روحی و انحراف آن از جاده مستقیم و همچنین از کسالت خوی  و سستی در میدان 

کَوه می  گوید:کند و میعمل ش 
هراسد به تو شکایت ای رسول خدا از دست این امت سرخورده که از مرگ سخت می

ر مروز دکنم، شما الت و منات و بتان قدیم را نابود ساختی و جهان جدید آفریدی، امی
شود و در شب اندیشه مشعل فروزان ال  له جهان ندای ایمان و توحید سر داده می

 تابد.می
 پرست بودند، اما از پرست ایم که مردم آن بسیار بتای به دنیا آمدهاگرچه در منۀقه

معبودان باطل و حضور به پی  کاهنان و کرن  به پیشگاه میر و سلۀان اجتناب کردیم 
ایم که تو ای پرورش فکری یافتهپایان توست زیرا ما از سفرهبه برکت لۀف بیو این همه 

ها سرمایۀ  وق و شوق امت اسالمی بوده و به برای جهانیان گستراندی.  کر تو قرن
همین سبب این امت توانسته است تا در عین فقر و تنگدستی، غیور و عفیف باشد ولی 

های خود را از دست داده است به ا و تواناییهجهان امروز اسالم، بسیاری از ارزش
 اند اما پیروان سنت ناب تو اندک هستند:ای که پیروان ابولهب هر کجا پراکندهگونه

 پتایتان تستتتتاین همته از لۀف بی
 

 فتکتر متا پروردخ احستتتتان تستتتتت 
 

  کتر تتو ستترمتایته  وق و ستتترور
 

 قتتوم را دارد بتته فتتقتتر انتتدر غتتیتتور 
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 وای متتقتتام و متتنتتزل هتتر راهتتر
 

 جتتذب تتتو انتتدر دل هتتر راهتترو 
 

 ستتاز متا بی صتتوت گردیتد آنچنان 
 

 هتتای او آیتتد گتترانزختتمتته بتتر رگ 
 

 در عتتجتتم گتتردیتتدم و هتتم در عتترب
 

 مصتتتتۀتتفتتی نتتایتتاب و ارزان بتتولتتهتتب
 

گوید: جوانان عصر حاضر فکری روشن اما قلب و روحی تاریک دارند، افرادی می
استقالل و آزادی از بند اجانب  خاصیت هستند و به اعتماد به نفس وسست و بی

اند؛ نظام آموزش جدید عاطفه دینی و اندیشند. نسل در نسل به غالمی خوی کردهنمی
کیان اسالمی آنان را نابود ساخته است. شیفته تمدن غرب و بیگانه از شخصیت واالی 

صدیق ها تکنند تا لقمه نانی به آنخوی  هستند. لذا به سوی اجانب دست نیاز دراز می
های شکاری از پرواز در فضای نیلگون ناآشنا و مانند کنند، بدین ترتیب این شاهین

 گیرند:پرندگان  حقیر و کوتاه پرواز، از زمین دانه بر می
 این مستتلمتان زادخ روشتتن دمتتاال

 

 چراالفتلتمتت آبتاد و ضتتمیرش بی 
 

 در جتوانتی نرم و نتازک چون حریر
 

 آرزو در ستتتتیتتنتته او زود متتیتتر 
 

 م ابتتن غتتالم ابتتن غتتالمایتتن غتتال
 

 حتتریتتت انتتدیشتتتتۀ او را حتترام 
 

 مکتتب از وی جتذبته دین در ربود
 

 از وجتودش ایتن قتدر دانم کتته بود 
 

 نتان خرید این فاقه ک  با جان پاک
 

 هتتای ستتتتوز نتتاکداد متتا را نتتالتته 
 

 دانته چین متاننتد مرغتان ستتتراستتتتت
 

 از فضتتتای نتیتلگون نتتا آشتتتنتتاستتتتت
 

ها را از مقام شامخشان مۀلع نساختند. سل جدید، آنگوید: مربیان و آموزگاران نمی
گاهی ندارند، و به جز از خواب و آن ها گرچه مسلمانند اما از لذت مرگ و توحید خالص آ

ون شکن، همچشکنان و فرزندان ابراهیم بتاندیشند. این بتخور به چیز دیگری نمی
یاز به ها نخرند؛ بنابراین، آنفروش گشته و بتان جدید غربیان را میتراش و بتآ ر، بت

ان ها زنده ساز زیرا غربیجنب  جدید دارند پس ُقم بإ ن الله بگو و توحید را در قلوب آن
 اند:بدون چوب و چماق ما را کشته

گتاه نیستتتت  مؤمن و از رمز مرگ آ
 

 در دل  ال غتالتب  ال اللته نیستتتت 
 

 خرد الت و منتتاتاز فترنتگتی متی
 

 منتتاتی او ستتتومؤمن و انتتدیشتتتته 
 

م   گتتوی و او را زنتتده کتتن« بتتإ نتی»قتُ
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 در دلتت  التتلتته هتتو را زنتتده کتتن
 

گوید: فدایت گردم ای شهسوار! اندکی توقف کن زیرا حرف من به آسانی بر باز می
آید چون من در میان دو سلۀان در نزام هستم، یکی سلۀان عشق و دیگری زبان نمی

رچه در دل داری به میان بگذار، اما گوید شجام باش و هسلۀان ادب. عشق و شوق می
گوید گستاخی مکن، تو در پیشگاه رسول معظم قرار داری، لب ببند و سکوت ادب می

آورد. یا رسول اختیار کن، ولی شوق هرگز از ادب فرمان نبرده و سر تسلیم فرود نمی
ک به ننیازند، ایمن بسان آهوی ضعیف و الغری هستم که صیادان از شکار او بی ج الله

 ام هستی:ام تو سرمایه زندگیام و به امیدی سوی تو آمدهحریم کوی تو پناه جسته
 شتتهستتوارا یک نفس در ک  عنان

 

 حترف متن آستتتان نیتایتد بر زبتتان 
 

 آرزو آیتتد کتته نتتایتتد تتتا بتته لتتب
 

 نتگتردد شتتتوق متحتکتوم ادبمتی 
 

 آن بگویتد لتب گشتتتا ای دردمنتد
 

 این بگویتد چشتتم بگشتتتا لتب ببنتد 
 

 ردد حتتریتتم کتتائتتنتتاتگتترد تتتو گتت
 

 از تتو ختواهتم یتک نتگتتاه التتتفتتات 
 

  کتر و فتکر و علم و عرفتتانم تویی
 

 کشتتتتی و دریتا و طتوفتانتتم تتتویی 
 

 آهتتوی زار و زبتتون و نتتاتتتوان
 

 کس بته فتراکم نبستتتت انتدر جهتان 
 

 ای پتتنتتاه متتن حتتریتتم کتتوی تتتو
 

 متتن بتته امتتیتتدی رمتتیتتدم ستتتتوی تتتو
 

جگر و لذت قرآن سحر باقی نمانده  هایم سوزصدای من در گلو خفه شده و در نفس
آری،  شود،گنجد چگونه در سینه اسیر و زندانی میای که در ضمیر نمیاست، ولی ناله

 این ناله نیاز به فضای بیکران و پهنای نه آسمان دارد:
 نلمته من در گلوی من شتتکستتتت

 

 ام بیرون نجستتتای از ستتینهشتتعله 
 

 در نتفس ستتوز جگر بتاقی نمتانتد
 

 ستتحتر بتاقی نمتتانتتد لتۀتف قترآن 
 

 ای کومی نگنجتتد در ضتتتمیرنتالته
 

 باشتتد استتیرتتا کجتا در ستتینه می 
 

 ای پتتنتتاه متتن حتتریتتم کتتوی تتتو
 

 متتن بتته امتتیتتدی رمتتیتتدم ستتتتوی تتتو
 

گوید یا رسول الله، یک نیم نالد و میشاعر در اینجا از دردهای جسمی و روحی می
د. از داروهای تلخ و بدبو های من خواهد بونگاهی از جانب تو داروی شفابخ  بیماری

ام زیرا این داروها با طبع لۀیف من سازگار نیستند، عالج بیماری من کار به ستوه آمده
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ه کنم و نفس خود را به وسیلپزشکان نیست، لذا مانند کودکان از تلخی دارو گریه می
طالب فرج و گشای  و طالب شفاعت  9فریبم، من مانند بوصیریشکر و شیرینی می

، تا روزگار قبلی خود را بازیابم چون مهر تو بر گناهکاران امت بی  از مهر و 4مهست
 گذشت مادر مهربان از خۀای فرزندان است:

 تن استتتدر جان ودردی کهآه از آن
 

 گوشتتتۀ چشتتم تو داروی من استتتت 
 

 در نستتتتازد بتتا دواهتتا جتتان زار
 

 تتلتخ و بتوی  بر مشتتتتامم نتتاگوار 
 

 پی کتار ایتن بتیتمتار نتتتوان برد 
 

 من چو طفالن نتالم از داروی خوی  
 

 تتتلتتختتی او را فتتریتتبتتم از شتتتتکتتر
 

 گتترهتا در لتتب بتتدوزد چتتارهختنتتده 
 

 خواهم گشتتودازتو میُبوصتتیریچون
 

 1تتا بته من بتاز آیتد آن روزی که بود 
 

                                         
ه که ب« ُبردیه»ساخت به نام قصیده ج ای در مدح رسول اللهاند که محمد بوصیری قصیدهآورده -9

مقبول افتاد و از بیماری فلج نجات یافت، اتفاقا مترجم این سۀور نیز « ُبردیه»بارگاه آن حضرت، 
برد، خود را با اقبال؛ هم حال سمی سختی رنج میهای جکه اخیرا از دردهای روحی و بیماری

در عالم خیال عرض ارادت کرده و خواهان  ج داند و همچون او به پیشگاه حضرت رسول اللهمی
باشد و از خوانندگان گرامی استدعا دارد که دعا بفرمائید تا اسباب زیارت گشای  و شفاعت می

 او مهیا گردد. )مترجم(.سردار دو عالم، ساقی کوثر و شافع محشر برای 
اگر منظور عالمه اقبال و مترجم محترم از این سخنان)که طالب فرج و گشای  و شفاعت از محضر  -4

هستند( استمداد از ایشان و استعانت به ایشان برای کمک در برآورده کردن  ج رسول الله
انتی که چنین استعهایشان باشد، باید به عرض برسانیم ها و گشای  مشکالت و سختیخواسته

شرک بوده و صد در صد با قرآن مخالف است و طلب آن از غیر الله جایز نیست. و طبق باور صحیح 
اهل سنت و جماعت طلب شفاعت از مخلوق به ویژه کسی که وفات کرده است، در دنیا صحیح 

ل بخواهد انیست و روش صحیح طلب شفاعت در دنیا به این صورت است که فرد بایستی از الله متع
ر اما اگر منظو را در روز قیامت نصیب  گرداند. ج گران و به ویژه رسول اللهکه شفاعت شفاعت

درد دل و گالیه از حال و روز خود باشد، در این صورت باید گفت که الفاظ به کار رفته صحیح 
 )مصحح( باشد و نباید برای رفع مشکالت به مخلوق پناه برد.نمی

ها از غیر خدا استمداد شده، مخالف قرآن باال توضیح دادیم این جمالتی که در آن همانۀور که در -1
 ایخالصانه با وجود مقام بلند و عقیده راسخ و ارادت / شود و اقبالبوده و شرک محسوب می

که نسبت به قرآن داشته اما متأسفانه به این للزش اعتقادی یعنی استمداد از غیر خدا دچار شده 
ت زیادی از قرآن که استمداد و استعانه و استلاثه به غیر خدا را ممنوم اعالم داشته مخالفت و با آیا

. نموده است. الله متعال ایشان و همه ما را عفو کرده و مشمول رحمت واسعه خود بگرداند
 )مصحح( 
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 تر استتتتتمتهر تو بر عتاصتتیتان افزون
 

 در خۀتا بخشتتی چو مهر متادر استتتت
 

همواره در ستیز بوده و هستم مرا بار دیگر مدد فرما پرستان افزاید: من با شبباز می
و پرتو خورشید تابناک خود را از من دریآ مدار، فکر من در فهم دین چاالک بوده ولی 

که از او خواسته « فرهاد»ام، مشکل من از مشکل در میدان عمل دچار سستی بوده
ر و تبه وسایل مدرن تر است لذاتر و بزرگبودند، جوی از کوه سخت جاری کند، مشکل

 تر نیاز دارم.قوی
 بتا پرستتتتاران شتتتب دارم ستتتیز

 

 بتتاز روغتتن در چتتراال متتن بتتریتتز 
 

 ای وجتتود تتتو جتتهتتان را نتتوبتتهتتار
 

 پتترتتتو ختتود را دریتتآ از متتن متتدار 
 

 فکر من در فهم دین چاالک چستتت
 

 تتختم کرداری زختاک من نرستتتتت 
 

 ام را تتتیتزتتتر گتتردان کته متتنتتیشتتتته
 

 کتتوهتتکتتنمتتحتتنتتتتتی دارم فتتزون از 
 

ام اما مؤمن افزاید: گرچه جوانی خود را ضایع کرده و عمر گرانمایه را به باد دادهمی
ای ندارم اما متاعی دارم و خودشناس و از معدنی نیکو هستم، گرچه از اعمال سرمایه

که نام او دل است و آن گوهر گرانبهایی است که از سم اسب اصیل تو نشانی دارد 
ت خواهد محبت و عۀوفای که ساز و برگ دنیا را نمیدی نیست، بندهبنابراین جای نومی

داند و زندگی فراق و دوری از خواجه و سرور را با سرور خود را تسلی بخ  خوی  می
 داند:مرگ برابر می

 متؤمتنتم از ختویشتتتتن کتتافر نیم
 

 بتر فستتتانتم زن کته بتد گوهر نیم 
 

شتت عمر  منگرچه  حاصتتل استبیک 
 

 ه نتام او دل استتتتچیزکی دارم کت 
 

 دارم  پوشتتیتده از چشتتم جهتان
 

 کز ستتم شتتبتدیز تو دارد نشتتتتان 
 

 ای ار کتو نخواهتتد ستتتتاز و برگبتنتده
 

 حضتتتتور ختتواجته متترگزنتدگتتانتی بتی
 

ای که به صالح الدین ایوبی ُکردنژاد، سوز و گداز عرب بخشیدی، این بندخ هندی را 
رد، او قلبی اندوهگین و جگری سوخته نیز به حضور بپذیر تا درد دل خود را در میان بگذا

گاهی ندارند:دارد و از دردهایی رنج می  برد که دوستان او آ
رد را ستتتوز عترب  ای کته دادی کتُ

 

 بتنتده ختود را حضتتور ختود طلتب 
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 ای چون اللته داغی در جگربتنتده
 

 ختتبتتردوستتتتتتتانتت  از غتتم او بتتی 
 

 در بتیتابتان مثتل چوب نیم ستتتوز
 

 وزکتاروان بگذشتتت و من ستتوزم هن 
 

 انتدریتن دشتتتت و دری پهنتاوری
 

 بتتو کتته آیتتد کتتاروان دیتتگتتری 
 

 جتتان زمتتهتتجتتوری بتتنتتالتتد در بتتدن
 

 نتتالتتۀ متتن وای متتن ای وای متتن
 

 9حقایق تاریخی در شعر اقبال

نبود و او خود را در این موضوم صاحب نظر و  / تاریخ رشته تخصصی عالمه اقبال
ن شد تا در ایتی از او خواسته میپنداشت. هرگاه به مناسبدارای مۀالعه گسترده نمی

موضوم افهار نظر کند یا به بررسی و نقد کتابی در این زمینه بپردازد، با سادگی و تواضع 
گفت: تاریخ رشته تخصصی من نیست، رشته من فلسفه و علوم قرآنی است. اما تمام می

 وران تحقیقای در این رشته داشت؛ او در دآنچه مسلم است او مۀالعه عمیق و گسترده
های ها و ادیان و اخالق و جامعهها و حکومتو مۀالعه وسیع و طوالنی خود، تاریخ ملت

های مختلف اسالمی را با نظری عمیق مورد تحقیق و بررسی قرار داد و بشری و تمدن
گاهی یافت. علی رغم اینکه رشته تاریخ، محور تحقیقات او نبود،  از اعماق و اسرار آن آ

محققی است که قضایای بشری برای این موضوم قایل بود که در خور شأن هر  اما اهمیتی
 دهد.ها را مورد اهمیت قرار میو بیداری و انحۀاط انسان

عامل دوم این بود که فلسفه در وجود انسان، حس کنجکاوی و جستجو از حقیقت 
ه آن واحدها کند که انسان به وسیلگرداند، و ملکه خاصی ایجاد میمجهول را زنده می

رسد و اجزای پراکنده را با یکدیگر ربط دهد و از مقدمه به نتیجه و از جزئی به کلی می
با مۀالعه عمومی  / یابد. از اینجاست که اقبالو به کنه و حقیقت حوادث دست می

رسد که پژوهشگران و مؤرخان و اساتید تقلیدی تاریخ که از تاریخ به نتایج و حقایقی می
محرومند، به آن حقایقی دسترسی ندارند، و از سوی دیگر درک عمیق او  حس فلسفی

گیر، او را در راه رسیدن به این حقایق کمک کرد؛ زیرا از قرآن و مۀالعات مخلصانه و پی

                                         
م نوشته 1391مؤلف این مقاله را برای کنفرانسی علمی در شیکاگو )ایاالت متحده آمریکا( در سال  -9

 است.« بعثت اسالمی»است، ترجمه عربی از مرحوم استاد محمد حسنی سر دبیر مجله 
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قرآن کتاب اعجازآمیزی است که محتوی مواد اساسی و اصول آشکاری است که سعادت 
پایۀ آن اصول استوار است. همچنین قرآن های بشری بر و شقاوت و ترقی و زوال نسل

ای پرده روزی بشر به گونهمجید، از حوادث آینده روزگار و اسباب خوشبختی و تیره
یابد غیر از اینکه اعتراف کند که ماند و توجیهی نمیدارد که عقل انسانی عاجز میمیبر

امین و درس نخوانده، این کتاب از جانب خدای دانا و آفریدگار آسمان و زمین، بر رسول 
هنگام تقدیم یک نسخه از کالم  / فرود آمده است، و این همان مۀلبی است که اقبال

 الله، به پادشاه افلانستان، شهید نادرخان به آن اشاره کرده و گفته است:
 گفتم این ستترمتایه اهل حق استتت

 

 در ضتتمیر او حیتات مۀلق استتتتت 
 

 انتتدر او هتتر ابتتتتتدا و انتتتتتهتتاستتتتت
 

 نیروی او خیبر گشتتتا استتتت حیتدر از
 

 گوید:می« اسرار خودی»نیز در دیوان 
 آن کتتتتتاب زنتتده قتترآن حتتکتتیتتم

 

 حتکتمتت او الیزال استتتت و قتدیم 
 

 نستتتتختته استتتترار تتتکتتویتتن حتتیتتات
 

 ثتتبتتات از قتتوتتت  گتتیتترد ثتتبتتاتبتتی
 

تحقیقی داشته باشیم و بدانیم که پرتوهای  / اگر در مۀالعات تاریخی اقبال
تواند محققان را در زمینۀ تا چه حد می / نده اقبالدرخشان تاریخی در شعر ز

یابیم که شعر او، روزنُه جدیدی به دنیای معلومات و شناسی کمک کند، در میجامعه
عار تر نیست، زیرا بعضی از اشتوان گفت از یک کشف تازه کمگشاید و میحقایق تازه می

ها شرح و تفصیل آن های دقیق تاریخی است که اگر بخواهیم بهاو متضمن نکته
 آید. چه او بسا اوقات دربپردازیم، چندین جلد کتاب در رشته تاریخی به نگارش در می

خ و های تارییک قۀعه شعر و احیانا در یک بیت چکیده مۀالعات عمیق و خالصه کتاب
 گویی او با اعجاز درهمفلسفه تاریخ را جمع نموده است و آنجاست که این ایجاز و خالصه

را در قالب نثر بریزیم و از شواهد تاریخی استفاده کنیم  / آمیزد. اگر شعر اقبالمی
ممکن است مانند شعر زیبا و شیرین او، جذاب و دلنشین باشد. حق این است که 

ان برد مگر آنکه انسپی / توان به ارزش واقعی اشارات علمی و تاریخی شعر اقبالنمی
های تاریخ بشری، تاریخ اسالمی، و علوم قرآنی تهدارای معلومات وسیع و  رفی در رش

ی های َعَجمهای یهودی و مسیحی و ادیان قدیم هند و فلسفهباشد و از سرگذشت آیین
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نامند، اطالم می« های تاریکقرن»و تاریخی قرون وسۀی که مورخان غربی به حق آن را 
 دقیق و کامل داشته باشد.

ی که در شعر او متجل / یخی و حکمت قرآنی اقبالهایی از فراست تاردر اینجا نمونه
ای انجام نشده و شود، در انتخاب این اشعار تحقیق و مۀالعه گستردهاست آورده می
ها ایم بلکه در این مورد بر حافظه اتکا نموده و آنی این حقایق را نداشتهقصد  بیان  همه

زیرا درک عظمت این حقایق و ایم، را در سۀح اطالعات عمومی خوانندگان تشریح کرده
ممکن نیست مگر آنکه به پیامدهای تاریخی و  / اعتقاد به درستی افکار و آرای اقبال

هاست آشنایی داشته باشیم بنابراین قبل از تقدیم این اشعار محیۀی که محور این سروده
 .الزم است به بررسی محیط و شرایۀی که عامل سرودن این اشعار بوده است بپردازیم

های قدیم به ویژه مسیحیت، زندگی را به دو بخ  تقسیم کرده بودند، یک آیین
بخ  برای دین و بخشی برای دنیا و کره زمین را نیز به دو اردوگاه تقسیم کرده بودند، 
اردوگاه اهل دین و اردوگاه اهل دنیا. این دو اردوگاه نه تنها از یکدیگر جدا بلکه در میان 

 رفی وجود داشت و معتقد بودند که دین و دنیا با یکدیگر منافات  ها فاصله و شگافآن
دارند، و اگر کسی بخواهد به یک صنف بپیوندد الزم است با گروه دیگر قۀع رابۀه یا به 
تعبیر دیگر با آن اعالم جنگ نماید، زیرا به گفته آنان ممکن نیست انسان در یک وقت 

دون غفلت از جهان آخرت و اعراض از خدا بر دو کشتی سوار شود و بهبود اقتصادی ب
ماند، و ممکن نیست و هیح حکومتی بدون ترک تعالیم اخالقی و خداترسی استوار نمی

 توان متدین شد.بدون رهبانیت و قۀع ارتباط از دنیا، نمی
بدیهی است که انسان بۀور فۀری دوستدار آسانی است و هر اندیشه و برداشتی از 

های مباح و مانع ترقی و سربلندی و رسیدن به قدرت و یری از لذتگدین که مانع بهره
حکومت باشد، عمومًا برای بشر قابل قبول نیست و نوعی جنگ با فۀرت سالم و سرکوب 

رود؛ لذا در نتیجه این جنگ )روانی( بسیاری از غرایز طبیعی و پاک انسان به شمار می
دند دنیا را بر دین ترجیح دادند و آن را های زیرک که دارای استعدادهای علمی بوانسان

های خود را در راه بهبود به عنوان یک واقعیت و نیاز اجتماعی پذیرفتند و همه صالحیت
های دنیا صرف کردند و از دین قۀع امید نمودند. بیشتر گیری از لذتزندگی و بهره

ت ن را یک حقیقکسانی که دین را ترک دادند، براساس همین تناقض )موهوم( بود که آ
بدیهی و مسلم پنداشته بودند. دولتمردان علیه کلیسا، که نماینده دین بود، قیام کردند 

ها به طور طبیعی مانند فیل و شتر زنجیر و و خود را از بند دین آزاد ساختند. حکومت
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مهار گسیخته در آمدند، و این جدایی دین و دنیا و دشمنی اهل دین و اهل دنیا نه تنها 
دینی را به روی آنان گشود و در مرحله اول مردم غرب طعمۀ آن هب و اخالق بیمذ

هایی که زیر پرچم غرب یا تحت تأثیر تفکر، دان  و فرهنگ غربی شدند و سپس ملت
ترین قرار گرفتند، بلکه از سوی دیگر مبللان افراطی مسیحی که فۀرت بشری را بزرگ

کوشیدند تا آن را با انوام احکام سخت و طاقت میدانستند و مانع در راه تزکیه روحی می
و تصویری زشت و فالمانه  9فرسا شکنجه و تضعیف کنند، به قبح و زشتی قضیه افزودند

، آید، در نهایتو وحشتناک از دین ارایه کردند که از تصور آن بدن انسان به لرزه در می
یع ی نفسانی )به معنی وسکار به جایی رسید که سایه دین برچیده شد و پرست  هواها

دینی و هرج کلمه( به اوج خود رسید و به علت فقدان حس دینی جهان را موجی از بی
 .4و مرج اخالقی فراگرفت

ترین ارملان بعثت محمدی و ندای جهانی آن این است که اعمال و اخالق بزرگ
 سادخ اما وسیعداند، هدفی که شارم اسالم آن را با کلمه انسانی را وابسته به هدف می

 .1تعبیر نموده است« نیت»و عمیق 
داند، بلکه معتقد است هر عملی که به خاطر رضا و اسالم دین را از دنیا جدا نمی

ای است برای خشنودی خدا همراه با انگیزه اخالص و اطاعت از او انجام شود، وسیله
های مباح از نعمتوری ترین درجات ایمان و یقین؛ مانند بهرهرسیدن به خدا و بزرگ

دنیا یا ارضای غرایز طبیعی، تجارت و کاسبی و زندگی خانوادگی و تفریح و سرگرمی  جایز 
و...، اما برعکس، هرنوم عبادت و خدمت دینی، هرگاه به خاطر رضای خدا و اطاعت از 
دستورهای او انجام نشود و با غفلت و فراموشی جهان آخرت انجام گیرد، آن عمل گرچه 

یرد گترین عبادت هم باشد، محض دنیا قرار میهجرت و جهاد،  کر و تسبیح و عالی نماز،

                                         
 اثرلیکی.« 9»ج « تاریخ اخالق اروپا»برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به کتاب  -9
 بخ « حدود خسارت جهان و انحۀاط مسلمین»اثر دراپر یا کتاب « نبرد دین و علم»ک کتاب  –ر  -4

 اثر مؤلف.« ت در آستانه مرگانسانیس»اول 
اشاره به حدیث صحیح و مشهوری است که امام بخاری آن را در اول کتاب خود آورده است و آن  -1

 تمام اعمال براساس نیت استوار است.«  نما األعمال بالنیات...»اینکه 
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باشد و چه بسا که این اعمال ها مستحق هیچگونه پاداش آخروی نمیو انجام دهندخ آن
 .9گیرندو خدمات موجب کیفر و حجابی بین انسان و خدا قرار می

این بود که  ج حضرت محمد های جاودانهمانا یکی از شاهکارهای بزرگ و احسان
دشمنان دیرینه و سرسخت را به دوستانی صمیمی مبدل ساخت، همانا او پیامبر وحدت 

دهنده از عذاب الهی است. وی بنی نوم و همبستگی و مژده دهنده و در عین حال بیم
بشر را از دو جبهه مخالف به سوی یک جبهه که عبارت از ایمان و خداترسی و شفقت 

ها و طلب خشنودی الله باشد، گرد آورد و این دعای جامع و فراگیر را به ما بر انسان

َنآ َءاتَِنا فِى ﴿آموخت که:  ۡنَياَرب َ ارِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوِِف  ٱلد ُ
]البقرة:  ﴾١٠٣ٱلن َ

عۀا فرما( و ما را از پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عۀا کن، و در آخرت )نیز( نیکی )». [103
  .«عذاب آت  نگه دار

 ایشان آیۀ زیر را تالوت کردند که:

﴿ ِ ِ َرب  بگو: » [361]األنعام:  ﴾٣٦١ٱلَۡعَٰلَِمينَ قُۡل إِن َ َصلَاتِى َونُُسِكى َوَمۡۡحَياَي َوَمَماتِى لِل َ
ن دگار جهانیاگمان نمازم، و عبادت )و قربانی( من، و زندگی و مرگ من، همه برای الله پروربی»

 .«است
و بدینوسیله اعالم فرمود که زندگی مؤمن عبارت از واحدهای متفرق و متضاد نیست، 
بندگی و پرست  خدا یک واحد فراگیر و تصویر جامعی است که در آن، مردان خدا را 

بینی، که در یک دست و ثروتمندان و امراء را در زمرخ عابدان و زاهدان می مراء در لباس 
دار و جهادگران شهسوار و در دست دیگر شمشیر بر گرفته و عابدان شب زندهقرآن 

 د.کنناند که اصال احساس جدایی و مشقت نمیای آمیختههستند، و دین را به گونه
را که تحت عنوان  / حال بعد از این مقدمه، اشعار شاعر اسالم، دکتر محمد اقبال

نیم که چگونه تاریخ سرشار اسالم و آوریم تا ببیسروده است می« دین و سیاست»
مسیحیت و قرون وسۀی و عصر حاضر و تعالیم این دو آئین را بررسی نموده و دریایی 
از حقایق و معارف را در چند بیت جمع کرده است، این اشعار در کنار متانت علمی و 

 گوید:شکوه فنی، بسیار شیرین و جذاب و سحرآمیز هستند، او می

                                         
های صلهای حدیث سرشار از آثاری است که بر این مۀلب داللت دارند، رجوم شود به فکتاب -9

 اخالص و نیت و ایمان و احتساب.
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اساس رهبانیت استوار است، لذا توان قیادت و رهبری و ادارخ حکومت  کلیسا بر پایه»
را ندارد، از قدیم در آنجا بین حکومت و رهبانیت خصومت و دشمنی وجود داشته است 
زیرا یکی عبارت از قدرت و سلۀه است و دیگری خضوم و تسلیم، حتی که اخیرًا سیاست، 

ردان کلیسا توان جلوگیری آن را نداشتند. جدایی خود را از دین و مذهب اعالم داشت و م
چون دین و حکومت از یکدیگر جدا شدند، شهوت و هواهای نفسانی و قانون جنگل 
حکمفرما شد. در حقیقت، تضاد بین دین و حکومت، باعث ناکامی هردو، و دلیل ضعف 

 بین  این تمدن است.
ونه بشیری و را مالحظه کن که چگ ج اما اعجاز مرد صحرا نشین )حضرت محمد

نذیری یا دین و حکومت را درهم آمیخت. حقا که راه نجات و سربلندی بشر در این است 
 .9که زاهدان و عابدان با مجاهدان و دولتمردان در یک صف بایستند

های اقوام و ملل ها و درگیریتاریخ طویل بشر )که بیشترین قسمت آن را جنگ
و حکومت در یک فرد یا جامعه، آنقدر  دهند( گواه است که تجمع قدرتتشکیل می

ویرانگر و موجب بدبختی نیست که محبت و سر مستی حکومت و احساس برتری و 
شکست ناپذیری زیان آفرین است. هرگاه فرد یا گروهی احساس کند که بر صفحه زمین 

 های دیگر را زیرتر از او وجود ندارد و خود را شکست ناپذیر بپندارد و انساننیرومند
فرمان خود بداند و معتقد باشد که حقیقت ماندگار، فقط قدرت است و انسانیت و عدالت 

معنا و منۀق بردگان و اجتماعی، شفقت و اخالق، وجدان، خوب و زشت و ... کلمات بی
های ضعیف هستند و هرگاه شعار قدرت معیار حق و باطل بضاعت و ملتهای بیانسان

ها و پرهیز از محارم و شرم و حیا، فقت بر انسانشناخته شود و ترس از خدا و ش
محدودیتی نداشته باشند، آنگاه این فرد یا گروه به قدرتی ویرانگر و آتشفشانی مبدل 

سوزند و های بزرگ در آت  جهنمی آن میها و امپراطوریخواهند شد که حکومت
ی و مراکز های پیشوایان و مصلحان دینهای بشری، تعالیم اخالقی، و کوش تمدن

 تواند مانع این سیل تخریبگر باشد.تربیتی نمی
این سیالب خروشان آتشین نه تنها بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و ایمانی و 

یداری ها امید سازندگی و بکند، بلکه تا قرنهای علم و ادب گذشتگان را نابود میگنجینه
ا را به ویرانه و خرابه تبدیل نموده و هبرد و شهرها و آبادیها را از بین میدوباره ملت

                                         
 بال جبرئیل. -9

www.SunnatDownload.com


 914  افکار شگفت اقبال

 رانــــسنت در ایــرکز دانلود اهلـترین مــلود | بزرگــداننت ـس
www.SunnatDownload.com 

 ها را به عشرتکده وهای بزرگ را به گورستان دسته جمعی و مساجد و عبادتگاهپایتخت
خواری، و مؤسسات علمی و مراکز فرهنگی را و قماربازی و شراب مجالس عی  و نوش

ه ای جامعهبه مراکز تفریح و سرگرمی و فسق و فجور مبدل خواهند ساخت؛ آنگاه ارزش
گردند. قرآن کریم این تلییر هولناک را به کلی عوض خواهد شد و افراد شریف  لیل می

 ٱلُۡملُوكَ إِن َ ﴿گوید: از زبان ملکه سبا با بالغت ویژه خود به تصویر کشیده است آنجا که می
 ْۚ ذِل َٗة

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ةَ أ ِعز َ

َ
فَۡسُدوَها وََجَعلُٓوا  أ

َ
پادشاهان هنگامی که وارد » [13]النمل:  ﴾إَِذا َدَخلُوا  قَۡرَيًة أ

 .«کنندکشند و عزیزان  را  لیل میمنۀقه آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می
های زیادی طعمۀ غرور قدرت و مرض انانیت و خود خواهی و در طول تاریخ ملت

ود، غضب آلها مانند فیل ها یاد کرده است. این ملتاند که قرآن از آنبرتری طلبی شده
اند، از آن میان، یکی قوم ها را نابود ساختهوار بر همنوعان خود یورش برده و آندیوانه

 فرماید:عاد است که قرآن آنان را مبتال به مرض استکبار توصیف کرده و می

ا َعادٞ فَ ﴿ م َ
َ
َُۡكَبُروا  فَأ ۡرِض فِى  ٱۡس

َ
َشد ُ ِمن َ  ٱلَۡۡحق ِ بَِغۡيرِ  ٱلۡأ

َ
ن َ َوقَالُوا  َمۡن أ

َ
َو لَۡ  يََرۡوا  أ

َ
ًۖ أ ا قُو َةً

 َ ًۖ َوََكنُوا  أَِب ٱل َِذي ٱلل َ ٗة َشد ُ ِمۡنُهۡ  قُو َ
َ
َۡحُدونَ َخلََقُهۡ  ُهَو أ َۡ َِنا يَ َُٰ ن[31]فصلت:  ﴾٣١تََٰي

ها قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است آیا آن»
ها )به خاطر این پندار( تر است؟ آنها قویها را آفریده از آندانستند خداوندی که آننمی

 .«کردندپیوسته آیات ما را انکار می
آنان در نتیجه این غفلت و خدا فراموشی و پرست  نفس و هوس، از وسایل قدرت 
خوی  آزادانه استفاده کردند و به عواقب کار و به کیفر جنایت توجهی نداشتند. قرآن 

که به سوی قوم عاد فرستاده شده بود،  ÷ ی را، از زبان حضرت هوداین حالت روان
 کند:اینگونه بیان می

ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ ﴿
تَبُۡنوَن بُِكل 

َ
ُ َِخُذوَن َمَصانَِع لََعل َُكۡ  تَۡخلُُدونَ  ٣١١أ ِإَوَذا  ٣١١َوَت

ُُۡ  َجب َارِينَ  ُُ  َبَطۡش ای )از بر هر مکان مرتفعی نشانهآیا شما » [310-311]الشعراء:  ﴾٣١٠َبَطۡش
کنید، آنچنان های زیبا و محکم بنا میسازید؟ و قصرها و قلعهروی هوی و هوس( بیهوده می

کنید، همچون جباران که گویی در دنیا جاودانه خواهید ماند و هنگامی که کسی را مجازات می
 .«دهیدکیفر می

حکومت مۀلق و قدرت اجرایی فوق  ای به زغم خود، مالک کلیدهرگاه فرد یا جامعه
گناه را بازیچۀ دست خود قرار داده و هر بالئی که های ضعیف و بیالعاده باشد، ملت
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داند. در قرآن، داستان آورد و تعیین سرنوشت آنان را حق خود میها میبخواهد بر سر آن
 دانست اینگونه آمده است:فرعون، که خود را خدا و حاکم مۀلق می

ۡرِض فِرَۡعۡوَن َعلَا فِى  إِن َ ﴿
َ
ۡبنَآَءُهۡ   ٱلۡأ

َ
ِۡنُهۡ  يَُذب ُِح أ َُۡضعُِف َطآئَِفٗة م  ۡهلََها ِشَيٗعا يَۡس

َ
وََجَعَل أ

َُۡۡحِى  فرعون در روی زمین برتری »، [3]القصص:  ﴾٤ٱلُۡمۡفِسِدينَ َكاَن ِمَن  ۥنَِسآَءُهۡ ْۚ إِن َهُ  ۦَويَۡس
لفی تقسیم نمود، گروهی را به ضعف و ناتوانی های مختجویی کرد و اهل آن را به گروه

داشت، همانا او از برید و زنان آنان را )برای کنیزی( نگه میها را سر میکشاند، پسران آنمی
 .«مفسدان بود

های خودخواه و ملرور را که دارای سپس قرآن، نمونه دیگری از این دسته انسان

َمن  ٱلن َاِس َوِمَن ﴿گوید: فرماید و میمی زبانی چاالک و بیانی سحرانگیز هستند، بیان
ُبَك قَۡولُهُ  َِ ةِ فِى  ۥُيۡع ۡنَيا ٱلَۡۡحَيوَٰ َ َويُۡشِهُد  ٱلد ُ لَد ُ  ۦَعلَىَٰ َما فِى قَلۡبِهِ  ٱلل َ

َ
ِإَوَذا  ١٠٤ٱلِۡخَصامِ وَُهَو أ

َٰ َسَعىَٰ فِى 
ۡرِض تََوّل َ

َ
ْۚ وَ  ٱلَۡۡحۡرَث لُِيۡفِسَد فِيَها َوُيۡهلَِك  ٱلۡأ ُ وَ  ٱلن َۡسَل ِإَوذَا  ١٠١ادَ ٱلَۡفسَ لَا يُِۡحب ُ  ٱلل َ

َ  ٱت َقِ قِيَل لَُه  َخَذتُۡه  ٱلل َ
َ
ِ  ٱلۡعِز َةُ أ  [106-103]البقرة:  ﴾١٠٦ٱلِۡمَهادُ َجَهن َُ ًۖ َولَبِئَۡس  ۥفََۡحۡسُبهُ  ٱلۡإِثِۡ   ب

ر ا باندازد و الله رو از مردم کسی هست که گفتارش در )باره( زندگی دنیا تو را به شگفت می»
﴾ و 452ترین دشمنان است. ﴿گیرد، و حال آنکه او سرسختآنچه در دل خود دارد؛ گواه می

رسد( در راه فساد در زمین کوش  رود )و یا به ریاستی میگرداند و میکه روی بر میهنگامی
﴾ 452دارد. ﴿سازد، و الله فساد و )تباهکاری( را دوست نمیکند و کشت و نسل را نابود میمی
ند. پس کشابینی و )تکبر( او را به گناه میخود بزرگ« از الله بترس»ون به او گفته شود: و چ

 .«﴾452)آت ( جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است ﴿
اند هایی که دارای چنین طرز تفکری بودههای فراوانی از انساندر تاریخ بشری نمونه

تلف تاریخ، روم و ایران هستند که مستی قدرت شود، بهترین نمونه، در ادوار مخیافت می
های آنان متجلی است، دکتر دراپر و حکومت و برتری جویی و کشتار و تخریب در جنگ

 نویسد:می« نبرد دین و علم»مریکایی( در کتاب خود آ)دانشمند 
هنگامی که دولت روم در قدرت جنگی و تمدن به اوج خود رسید، از نظر فساد »

ترین درجه سقوط کرد. آنان معتقد بودند اط دینی و خوشگذرانی به پستاخالق و انحۀ
وری و لذت اندوزی و خوشگذرانی، و اگر احیانا که زندگی دنیا فرصتی است برای بهره

های رنگین و آوردند فقط اشتها آوری و طول عمر بود. سفرهبه زهد و روزه روی می
های جدید رومی و خوانندگان لخت اسب ها،هایی با زیباترین لباسفروف و پیشخدمت
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های بزرگ ورزشی و عیاشی را، در های عالی و میدانو عریان با ناز و کرشمه، حمام
قابت گیران، تاجایی با هم به رهای بزرگ کشتی داشتند که کشتیاختیار داشتند، سالن

 ان کهکشید. این کشورگشایپرداختند که یکی از آنان در خاک و خون دم در میمی
جهان را تحت سلۀه خود قرار داده بودند، معتقد بودند که اگر چیزی الیق پرست  

یابد هایی دست میهست، فقط قدرت است و بس، زیرا انسان به وسیله قدرت به ثروت
تواند اموال و امالک مردم را اند؛ با قدرت میکه مردم با زحمت فراوان به دست آورده

ات تعیین نماید. دولت روم سمبل قدرت و زورگویی بود، ابهت مصادره کند و انوام مالی
حکومت روم در قانون مدنی آن آشکار بود اما جز فاهری آراسته و فریب دهنده چیز 

 «.دیگری نبود، مانند تمدن یونان در زمان انحۀاط آن
ها در های ملول وحشی، در کتب تاریخ خواندنی است، آنهمچنین جنگ

احساس نموده بودند که هیح قدرتی در کشورهای مجاور،  های نخستینبرخورد
ها را بگیرد. انسان وقتی تفاصیل تاریخ این فاجعه انسانی تواند جلو سیل ویرانگر آننمی

شود، زیرا این فتنه همه جهان اسالم را خواند اشک از چشمان  جاری میرا می
ه بود. همه نسل بشر در آن فراگرفته و اساس جهان متمدن آن روز را به لرزه در آورد

 بردند که آثار آن نه تنها در کتبمقۀع تاریخی در وحشت و نا امیدی هولناکی به سر می
های این ملت 9های شعر و ادب و اخالق و تصوف نیز آشکار گردید.تاریخ، بلکه در کتاب

اختند، ود سپراکنده و سرگردان نه تنها شهرهای آباد و مناطق سرسبز و غنی را ویران و ناب
ها به بلکه اساس تمدن بشری را برچیدند و پیشرفت علمی و مدنی جهان را برای قرن

تعویق انداختند، جهان اسالم که در آن روزگار پرچمدار دین و اخالق و علم و حکومت 
های مذهبی و علمی از ایران و بود، به انحۀاط علمی و فکری دچار گردید و خانواده

آن زمان مهد علوم اسالمی بودند به هند که دورترین نقۀه جهان  که در –ترکمنستان 
اسالم بود مهاجرت کردند تا بدینوسیله دین، میراث، و فرهنگ خود را حفافت نمایند؛ 

کردند که توان رویارویی با تاتارهای وحشی را داشتند. زیرا در آنجا قومی حکومت می
ی تا جایی عقیم گردید که برخی از محافل جهان اسالم در آن روزگار، از نظر فکری و علم

 .4علمی، باب اجتهاد را به روی خود بستند و عافیت را در تقلید و نقل دانستند

                                         
 «.تاتار فتنه جهان اسالم»ک به کتاب تاریخ دعوت و اصالح جلد اول تحت عنوان  –ر -9
 به نظر اقبال، علت انصراف علما از اجتهاد به تقلید، بعد از قرن هشتم هجری همین جریان بوده است. -4
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قیصر، اسکندر، چنگیز، هالکو، تیمور لنگ و نادرشاه افشار، مبتال به همین مرض 
ز پای اهای خود مستی قدرت مادی و برتری جویی بودند که نوم بشر را با شمشیر و نیزه

ها را بخوانید و سپس بنگرید که های خونین آندر آوردند. ابتدا تاریخ تفصیلی جنگ
شاعر اسالم، عالمه اقبال، چگونه چکیده هزاران صفحه را در سه بیت )به زبان اردو( 

 تقدیم نموده است:
اسکند و چنگیز، بارها قبای انسانیت را چاک دادند و پردخ حشمت و لباس کرامت »
ی قدرت، مصیبتی جانگاه و خۀر ها گواه است که نشئهپاره نمودند. تاریخ ملت او را

بسیار بزرگی است. این سیل خروشان، تفکر و اندیشه و علم و عرفان، و صنعت و فنون 
 «.بردرا مانند خس و خاشاک به تاراج می

( و یبسیاری از متفکران مشرق زمین معتقدند که اروپا )با دو اردوگاه شرقی و غرب
آمریکا نیز به همین عقده روانی و مرض قدیم مبتال هستند، آنان خود را در سرنوشت 

دانند و هر چیزی را با ترازوی قدرت و سود و زیان مالی وزن ها صاحب اختیار میملت
کنند و به رهبری صالح و امین راضی نخواهند شد، و هرگونه قیام و نهضت در این می

، حتی بعضی از صاحبنظران معتقدند که رهبران غرب، مسؤول کنندمورد را سرکوب می
فساد اخالقی و هرج مرج فکری در کشورهای آسیایی به طور عموم و در کشورهای 

 اسالمی به طور اخص هستند.
جویی، که از حق و انصاف عاری است به رهبران این منۀق منفعت طلبی و سلۀه

رفانه، در راه رسیدن به واقعیت و حل ای بی طدهد تا در هیح قضیهغرب مجال نمی
عادالنه قدم بردارند، بلکه برعکس، فالم  قدرتمند را در برابر مظلوم  ضعیف حمایت 

 کنند.می
از اینجاست که مؤسسات جهانی مفید مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت، در 

ها رساندن به ملت ها و یاریها و تحقق آرماناهداف خود ناکام مانده و توان حل بحران
را بدون درنظر داشتن اغراض مادی، ندارند و به علت فقدان این اصل اساسی و مهم 

های ها و پرو ههای سخاوتمندانه غرب در اجرای طرحطرفی( کمک)یعنی اخالص و بی
تأثیر مانده و بسیاری از اهداف غرب را متحقق نگردانیده عمرانی و اقتصادی در شرق بی

 ت و آبروی او در منۀقه نشده است.و مایۀ عز
اما اگر این قدرت، با هدفی واال همراه باشد و تحت رهنمایی رهبری مصلح قرارگیرد، 

آلود نخواهد بود، بلکه مرکبی رام و تابع برای آنگاه مانند فیل زنجیر گسیخته و غضب
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گاه و خیرخواه خواهد بود به جای هدف، وسیله، و به جای عذاب،  رحمت و فرماندهی آ
باشد، نه وسیله تخریب. با این آفرین و موجب سازندگی میبه جای مرگبار بودن، حیات

ها از توان به فریاد مظلومان رسید و برای کمک به مستضعفان و آزادی انسانقدرت می
دمد ها، اقدام نمود؛ آنگاه صبح خوشبختی میبند بردگی و اعادخ حیثیت و کرامت انسان

ومت اگر سیاست و حک»گوید: می / گردد، اقبالده بار دیگر شکوفا میو جهان فروپاشی
از دین جدا باشد زهر کشنده خواهد بود ولی اگر در خدمت دین قرار گیرد پاد زهری 

 «.باشدبخ  میحیات
، بهترین نمونۀ استفادخ صحیح از قدرت کارنامه مسلمین صدر / به عقیدخ اقبال

در راه گسترش اهداف خداپسندانه به کار گرفتند.  اسالم است که قدرت خدادادی را
رهایی »اهدافی که از زبان سفیر مسلمین )به فرمانده سپاه ایران( چنین بیان شده است: 

ها از بندگی بندگان و رهنمایی به سوی عبادت خدای یگانه و از تنگنای دنیا به انسان
 «.عدل اسالمسوی فراخنای دنیا و آخرت و از ستم ادیان باطل به سوی 

در اشعار زیبا و دلپذیر زیر، امت عرب را مخاطب قرار داده و به نق   / اقبال
ها اشاره کرده و به ستای  ایمان و عقیده و ها و تمدنرهبری سازندخ آنان در تاریخ ملت

ها که سرچشمه این تحول و انقالب بزرگ و تلییر مسیر تاریخ بود، پرداخته رسالت آن
 است:

 راب آن امتتی لتتقتتباز دم ستتتتیتت
 

 اللته رستتتت از ریتگ صتتحرای عرب 
 

 حتتریتتت پتتروردخ آغتتوش اوستتتتت
 

 یتعتنتی امروز امم از دوش اوستتتت 
 

 او دلتتی در پتتیتتکتتر آدم نتتهتتاد
 

 او نتتقتتاب از طتتلتتعتتت آدم گشتتتتاد 
 

 هر ختداونتد کهن را او شتتکستتتت
 

 شتتتاخ از نم او غنچته بستتتتهر کهن 
 

 گترمتی هتنتگتامتۀ بتدر و حتنتتین
 

 حستتینحیتدر و صتتدیق و فتاروق و  
 

 ستتۀوت بتانتگ صتتالة انتتدر نبرد
 

 قتتر ت الصتتتتافتتات او انتتدر نتتبتترد 
 

 تتتیتتآ ایتتوبتتی نتتگتتاه بتتا یتتزیتتد
 

 هتتای هتردو عتالتتم را کتتلتیتتدگتنتج 
 

 عقل و دل را مستتتی از یک جام می
 

 اختتتالط  کتر و فتکتتر و روم و ری 
 

 و حکمت،شتترم و دین نظم امورعلم
 

 هتا نتاصتتتبتورانتدرون ستتتیتنته دل 
 

 و تتاج حستتن عتالم ستتوز الحمراء
 

 آنتکته از قتدوستتیتان گتیترد خراج 
 

 این همه یک لحظه از اوقات اوستتت
 

 یتک تتجتلتی از تتتجلیتتات اوستتتتت 
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 هتتای دلفروزفتاهترش ایتن جتلتوه
 

 بتاطتنت  از عتارفتان پتنهتان هنوز 
 

 حتتد متتر رستتتتول پتتاک را حتتمتتد بتتی
 

 آنتتکتته ایتتمتتان داد مشتتتتت ختتاک را
 

های بزرگ که به برکت ریاز عجایب جهان هستی این است که بنیانگذاران امپراطو
های مستضعف به ترقی و پیروزی رسیدند، افرادی سخت کوش های آنان، ملتکوش 
ای بودند و به راحت طلبی و خوشگذرانی و مظاهر دنیا باک و دارای زندگی سادهو بی

 ها، موفقها و تحمل سختیبستند. اما به برکت دالوری و همت بلند و مجاهدتدل نمی
ها مانند کوه استوار و پایدار ماندند، ولی هایی تأسیس کنند که تا قرنتشدند حکوم

طلبان و ای از جاهفروانی وسایل رفاه و خوشگذرانی و محیط فاسد و وجود طبقه
ها تأثیر گذاشت؛ در نتیجه های بعدی و جانشینان آنپرستان، به تدریج در نسلقدرت
طلبی و عیاشی و شراب و قمار روی شان ضعیف گشت و به تن پروری و راحتقدرت

آوردند و همه استعدادهای خود را بر یک نقۀه متمرکز ساختند. بدیهی است که آن 
نقۀه، حفافت از مرزها و تحکیم ارکان دولت نبود، بلکه طراحی مدهای گوناگون لباس 

ه ک و اقسام غذاها و رقابت در تلذ  و کامجویی بود و در این میدان تا حدی پی  رفتند
 تصور آن برای مردم امروز ممکن نیست.

همانا این یک اصل است که از قدیم در تاریخ انسانی بدون استثناء جریان دارد و به 
های جهان هستی و نتیجۀ طبیعی و منۀقی ثروت و جاه رسد که یکی از سنتنظر می

عجازآمیز خود، باشد، قرآن با ایجاز و بالغت معروف و او مقام و فراوانی اسباب راحت می

ن ر ََءاهُ  ٦لََيۡطَغىَٰٓ  ٱلۡإِنَسَٰنَ َكل َآ إِن َ ﴿فرماید: پرده از این حقیقت برداشته و می
َ
َُۡغَنىَٰٓ أ  ﴾٧ٱۡس

 .«کندبیند، طلیان مینیاز میانسان هرگاه خود را مستلنی و بی». [7-6]العلق: 
یره تفاوت را در ساگر تاریخ هر ملت و حکومتی را در گذشته و حال بررسی کنید، این 

ها و زندگی بعدی آنان و و اخالق و معیارها و طرز زندگی اولیۀ بنیانگذاران حکومت
های بعدی آشکارا خواهید همچنین بین زندگی و روش بنیانگذاران و جانشینان دوره

های دیگر، ها و تمدنهای فارس و روم و مصر و یونان و حکومتیافت. در تاریخ ملت
ری در این زمینه وجود دارد، اما در اینجا به  کر دو نمونه از تاریخ امتی شماشواهد بی
کنیم که در بر افراشتن پرچم تعالیم اخالقی از سایر ملل جهان پیشی گرفته و اکتفا می

، گذاری شده استبر اساس زهد و قناعت و محاسبۀ نفس و شفقت و خدمت به خلق، پایه
 بست.دانست و سنگ بر شکم میافتخار میامت پیامبری که فقر را برای خود 
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ها، هنگامی که برای نشر رسالت اسالم و اجرای شریعت آسمانی دانند عربهمه می
در روی زمین، از جزیرة العرب خارج شدند، فقیر و تنگدست بوده و از تمدن و لوازم آن 

دگی ساده که اما به برکت قدرت  اتی اسالم و حق طلبی و جوانمردی و زن 9بیگانه بودند
های بزرگی تأسیس کنند، از جمله بهره بودند، موفق شدند حکومتسایر ملل از آن بی

ها حکومت عباسی است که پانصد سال به نام خالفت، حکومت کرد و حداقل نصف آن
ها بود، اولین بنیانگذاران این دولت، مانند هارون جهان متمدن آن روز، زیر پرچم آن

 باکشان( افرادی جسور و بیهای شاهی و زندگی مرفهی رغم طمعالرشید و مأمون )عل
طلبی، والیان امور را که مدتی بار و رزمجو بودند، اما در آخر، مرض عیاشی و راحت

های نفسانی کشیدند، از پای در آورد و به دنبال خواه خالفت اسالمی را به دوش می
و محبت دنیا، بلداد پایتخت این حکومت خبری ای از غفلت و  ازخدا بیافتادند و هاله

را فراگرفته و حتی این مرض، دامنگیر  بسیاری از صاحبان علم و فضیلت نیز شد، و 
 گسترخ آن شهرهای مجاور بلداد را تحت الشعام قرار داد.

نتیجۀ افراط در خوشگذرانی و رقابت در به دست آوردن مال و مقام دنیا و انصراف 
ن خلیفه عباسی معتصم بالله، زمانی فاهر گشت که تاتارهای وحشی، از امور مهم، در زما

پایتخت علم و دان  را به کشتارگاه هولناکی تبدیل نمودند که قلم مؤرخان از  کر 
 .4جزئیات آن اباء دارد

مفتی قۀب الدین نهروانی )یکی از مورخان قرن دهم هجری( اوضام بلداد را قبل از 
 گوید:میحمله ملول، توصیف نموده و 

های روان و مجالس عی  و نوش های درختان و کنار آبدر ساحل بلداد، زیر سایه»
د، نه بردنو اجتماعی دوستان، بر بسترهای نرم با آسای  و ناز و نعمت فراوان به سر می
. نمونه 1«طعم تلخ جنگ را چشیده بودند و نه با درگیری و خونریزی سروکاری داشتند

 –م 9254آوریم که توسط فهیرالدین بابر تیموری )لول در هند میدوم را از حکومت م
م( بر اساس توبه و انابت و فداکاری و عزم راستین و ارادخ اصالح، تاسیس شد، 9215

از بیست  بی « راناسانگا»وقتی متوجه شد که در برابر لشکر یکصد هزار نفری « بابر»

                                         
 نوشته مؤلف.« تاریخ اإلسالم فيلمد والجزر ا»ک به رسالۀ  –برای تفصیل ر  -9
 .991ک تاریخ دعوت و اصالح  –ر  -4
 .911اإلعالم بأعالم بیت الله الحرام -1
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یروزی در پی  گرفت، مورخ شهیر هزار سرباز، ندارد، راه جدیدی برای رسیدن به پ
 نویسد:هندی، محمد قاسم بیجاپوری، معروف به فرشته، در تاریخ خود می

آماده شد، موجی از هراس و دلهره، « بابر»راناسانگا، با یکصد هزار جنگجو، در برابر »
سپاه بابر را فراگرفت، فرماندهان نظامی و ارکان دولت، او را از رویارویی با این سپاه 
عظیم، بر حذر داشتند، منجم در بار پیشگویی کرد که با شکست حتمی مواجه خواهند 

که قاطعانه مصمم به جنگ بود گفت: پس با این حال خود را برای شهادت « بابر»شد، اما 
در راه خدا آماده سازیم، همه فرماندهان و درباریان سوگند یاد کردند که تا آخر رمق 

، از هر سوی لشکر بلند شد، پادشاه از شراب نوشی که سخت زندگی بجنگند، فریاد جهاد
دلدادخ آن بود، و از جمیع منکرات توبه و با سپاه بیست هزار نفری، با راناسانگا، مقابله 

م( روی 9242هجری )911کرد و پیروز شد، این جریان در سیزدهم جمادی االخر سال 
 داد.

و پیمان با خدا تأسیس شده بود و به  اما این دولت نو پا بر اساس این نوم فداکاری
مفتخر گردید، به « اورنگ زیب»و « اکبر»و « همایون»ای مانند وجود جانشینان نابله

ای گرفتار آمد که نمونه آشکار و تدریج، در دام نفس و شهوات و انجام منکرات به گونه
ی مشهور ( متجلی گشت، و او به لقب9525 -9599محمد شاه )»اسف بار آن در دولت 
شرم و مسخرگی است، در تاریخ به استناد شواهد علمی در مورد گردید که به معنای بی
 او چنین آمده است:

ور محمد شاه، دین  را تلییر نداد بلکه دیدگاه خود را تلییر داد، ابرها پیشوا و دیده
صر را اه، قدرخشید، پادششد یا برقی میاو بودند، هرگاه ابری بر آسمان هیمالیا فاهر می

م( )شوخ چش« رنگیال»رفت... به همین علت بیچاره را به لقب کرد و به صحرا میرها می
ها وقتی حال او را چنین دید، او را رها ساخت و به کوه«  صف جاه»خواندند، وزیرش می

 «.پناه برد« کهن»های و جنگل
چهرخ  ه به خوبیاستاد بزرگ شیخ عبدالعزیز دهلوی، به  کر مۀلبی پرداخته است ک

زنان در منزل قمرالدین خان )وزیر »نویسد: کند، وی میاین اوضام فاسد را آشکار می
کردند... روزانه برای یکی از امراء خود، مقداری گل و پان محمدشاه( باگالب غسل می

 .9«فرستادند)برگ تانبول( به قیمت سیصد روپیه می

                                         
 .919تذکره ص -9
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ا را )که دو نمونه تقدیم گردید( مۀالعه هآغاز و پایان و گذشته و حال این حکومت
ها ، چگونه تاریخ طوالنی نهضت و انحۀاط ملت/ کنید و سپس ببینید که محمد اقبال

 گوید:ها را در یک بیت، تقدیم نموده است، آنجا که میو حکومت
ها شمشیر و نیزه و عاقبت سازیم، آغاز آنها با خبر میتو را از مسیر و عاقبت ملت»
 «.لهو و عیاشی هاآن

ها وقتی که به مرحله گردد مگر آنکه بگوئیم: این ملتاما این مۀلب، کامل نمی
های انسانی را زیر پرستی رسیده و حدود اخالقی و ارزشعیاشی و خوشگذرانی و شهوت

رسد و مردانی چون چنگیز و تیمور و هالکوخان گذارند، آنگاه رحمت الهی سر میپا می
رحمی، تمام این عناصر سرطان زده را به وسیله عمل جراحی، رستد تا با بیفو نادر را می

سلۀنت و فرمانروایی، در وجود انسان آثار جنون »گوید: می / ریشه کن کنند، اقبال
آورند، و تیمور و چنگیز، وسایل جراحی هستند که دست قدرت الهی، به هنگام، پدید می

 «.کندها را استعمال میآن
های فردی استبدادی ین زمان، تا حد زیادی، دور پادشاهی قدیم و حکومتاما در ا

به پایان رسیده و دور دمکراتی و جمهوری فرا رسیده است و همه نیرو و ثروت جهان 
در دست رهبری غرب )امریکا و اروپا( متمرکز شده است و اکنون پس از پشت سر 

نون و خودکشی را سپری گذاشتن آخرین مراحل ترقی و پیشرفت، دارد مرحله ج
؛ اندهای قدیم از آن گذشتههای فردی و تمدنای است که حکومتکند، و این مرحلهمی

ها، بحران روانی ها و پایمال ساختن حقوق آناینک دشمنی با حقایق و فلم بر ملت
حیائی و فساد و مدپرستی و واکن  پرست  نفس و هوی و افراط در خوشگذرانی و بی

فکری از عواقبت و دل بستن به لذت و منافع ها و خودخواهی و بیجمعیت شدید علیه
دنیا، غرب را فراگرفته است. این عوامل دلیل واضحی است بر اینکه رهبری غرب معنویت 
و کارآیی و صالبت و بقای خود را از دست داده و این تمدن در آستانۀ مرگ قرار دارد، 

 گوید:می / اقبال
 از نوا افتتادستتتتبیتا کته ستتتاز فرنتگ 

 

 درون پردخ او نلمته نیستتت فریاد استتت
 

دهد که در همچنین اوضام و شرایۀی، رهبریت جدیدی بر ی تاریخی نشان میتجربه
پیوست و با عمل جراحی، این سرطان را نابود و انسانیت را به صفحه روزگار به فهور می

رب، در روی زمین، قدرتی باقی داد، اما تمدن غوسیله تزریق خون تازه، از مرگ نجات می
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نگذاشته است، لذا امیدی برای رهبری جدید یا تمدن نوین وجود ندارد، زیرا همه 
پیمایند، و شوند و راه او را میهای جهانی در حال حاضر، از سفره غرب تلذیه میقدرت

ه بهای معاصر، در برابر او تسلیم و خاضع و به فکر رهبریتی جدید نیستند؛ همه تمدن
گیرد رسد این عمل جراحی، به دست قدرت خارجی صورت نمیهمین دلیل به نظر می

های داخلی، این جراحت / شود، زیرا به گفته اقبالو نیازی هم بدان احساس نمی
های خود بسمل افتاده است. راهی که تمدن غرب تمدن را از پای در آورده و بر جراحت
خبر نامحدود و ویرانگری که برای افراد از خدا بیدر پی  گرفته و سلۀه جویی و قدرت 

و گستاخ فراهم آورده به زودی او را از پای در آورده و به زندگی او پایان خواهد داد، 
این فکر گستاخ و جسور که نیروهای طبیعی و اسرار جهان هستی را »گوید: اقبال می

 «.کندافشا کرده است، خۀری است که آشیانه غرب را تهدید می

*** 

 9بیداری اسالمی

( و حمالت متحدین و فروپاشی خالفت عثمانی، 9191-9194جنگ جهانی دوم )
آثار بدی بر کشورهای اسالمی به جای گذشت؛ به ویژه کشور اسالمی هند که ملت آن 
یکپارچه به یاری خالفت عثمانی برخاسته و آن را قضیۀ مرگ و زندگی دانستند، اما 

انی در برابر حمالت وحشیانه متحدین، از هم پاشید، یأس و که خالفت عثم هنگامی
ناامیدی بر ملت مسلمان هند چیره گشت و نزدیک بود که از انتفاضه و نهضت و قدرت 
اسالم، قۀع امید کنند، در این موقعیت حساس بود که شاعر فرزانه، به عنوان دعوتگر 

ندی در کالبد مسلمین دمید و مجاهد، با اشعار و حماسه آفرینی خود، روح عزت و سربل
نق  رهبری و جایگاه واقعی و رسالت جاودان مسلمین را که در هر دور از ادوار تاریخ 

 رود، یادآور شد.ها از بین نمیماندنی است و با فروپاشی حکومت
هایی سرود که همگی در فن شعر در آن مقۀع زمانی حساس، قصیده / دکتر اقبال

که ما آن را به عنوان « طلوم اسالم»د هستند، اما قصیده و حکمت و بالغت، سر آم
بایی ای است و در زیکنیم کعبۀ مقصود و دارای جایگاه ویژهتقدیم می« بیداری اسالمی»

                                         
 ترجمه و مقدمه این قصیده به فرموده مؤلف سید سلیمان حسینی ندوی انجام شده است. -9
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نظیر است، و در واقع ترجمه و نقل این مفاهیم سبک و قدرت تعبیر و  وق شعری بی
 های دیگر امکان پذیر نیست، اما:عالی به زبان

 یتتا را اگتتر نتتتتتوان کشتتتتیتتدآب در
 

 هتم بتقتدر تشتتتنتگتی بتایتد چشتتتیتد
 

تو ای مسلمان دست قدرت الهی و خلیفه او هستی، ایمان و »گوید: می / اقبال
یقین را در وجود خود تجدید کن، زیرا گمان و تخمین بر تو چیره گشته است، مقام و 

است اما تو آخرین ها و ستارگان است. این جهان هستی، زوال پذیر مرتبت تو از آسمان
پیام جاودان الهی هستی و تا رسالت تو باقی است تو نیز ماندگار خواهی ماند. خون سرخ 

ا هکفن جریان دارد و از خون پاک تو گلهای خونینهای اللهو جوشان توست که در رگ
ی متصل است پس تو بان ÷ شوند، نسب معنوی تو با حضرت ابراهیم خلیلسیراب می
ستی. هدیه و ارملانی که نبوت از جهان آب و گل به جهان جاودان همراه حرم الهی ه

داشت جز تو چیز دیگری نبود این راز و نکته نیک در تاریخ گذشته امت اسالم، آشکار 
 های آسیا هستی.گردید، تو وصی و نماینده ملت

بار دیگر به گذشته خود بر گرد و دروس صداقت و عدالت و شجاعت را تکرار کن، 
طلبد. هدف آفرین  و جهان در انتظار توست و رهبری عالم همچو تو شخصیتی را می

رمز دین اسالم، حاکمیت، برادری، محبت و الفت است، پس ای مسلمان؛ موانع  رنگ و 
خون، نژاد و تعصبات قومی را از میان بردار، آخر تا کی مانند پرندگان  نلمه خوان  

ی هایت نیروی پرواز بازهای بلند پروازبری، مگو بالمیگلستان، به نرمی و لۀافت به سر 
 کنند ندارند؟هایی سر به فلک کشیده آشیانه میرا که بر کوه

های در جهان گمان و تخمین، یقین و ایمان مسلمان، همانند چراال راهب در تاریکی
ه ید و بکشصحرا و شب تیره است، چه نیرویی بود که کسری و قیصر را از تخت پائین 
 فلم و ستم آنان خاتمه داد همان نیروی علی و فقر ابو ر و صداقت سلمان بود.

ها لها و نسرود و اسیران قرنباکانه به پی  میبنگر که کاروان مؤمنان آزاده چه بی
کنند. بله زندگی بدون ایمانی قوی و راسخ پایدار چگونه از روزنه درها آنان را نگاه می

تر است این انسان خاکی هرگاه با از آلمانی راسخ قدم 9رانینیست و ثابت شده که تو
لباس ایمان و یقین مزین باشد، بال جبرئیل را به دست آورده و در جهان به پرواز در 
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های دراک، در دست بردگان نیرویی به شمار آید، همانا شمشیرهای برنده و عقلمی
، چه گر با نیروی ایمان و یقینآید، زنجیرهای بردگی و  لت شکست ناپذیر نیست منمی

تواند قدرت و هیبت مؤمن را تخمین بزند؟ یک نگاه او برای تلییر اوضام و کسی می
ها، کافی است آیا والیت و پرهیزگاری و سلۀه و علم اسماء و وسعت دان  چیز سرنوشت

 هستند؟« ایمان»دیگری جز تفسیر کلمۀ 
س ها در نفها و طمعآید، زیرا هوسمیبدان که بین  ابراهیمی، به آسانی به دست ن

 اند.بشر ریشه دوانیده و النه کرده
همانا که تبعیض و امتیاز بین آقا و زیر دست و بین حاکم و محکوم موجب نابودی و 
هتک حرمت انسان است، ای جباران زورگو بدانید که محاکمه پروردگار بسیار سخت و 

 عاقبت فلم وخیم و خۀرناک است.
د از آت  و خاک، همه دارند یک حقیقتی پاک، اگر یک  ره در فضا شکافته هرچه باش

 یابد.شود، خون بدر منیر از او جریان می
ها، شمشیر و فاتح ملت ج آری! یقین محکم و عمل مستمر و محبت رسول بزرگوار

ای است در دست قهرمان معرکۀ زندگی، یک مرد باید دارای قلب سالم، وجدان برنده
 خون گرم و نگاه عفیف و سوز عشق و بلند پروازی باشد.بیدار، 

هستی، خود را بشناس، پی  از آنکه دیگران تو را « کن فیکون»تو ای مسلمان رمز 
های گرم ها، کانونها و طمعبشناسند، امین و ترجمان گویای پروردگارت باش، هوس

برادری و زبان عشق و  ها را از هم پاشیده است، پس تو ای مسلمان! نلمه اخوت وانسان
 محبت باش.

چیست این تفرقه شوم بین هندی و خراسانی و بین ایرانی و افلانی؟ ای کسی که 
ه شناسد، ای پرندای! به عمق دریا فرود آی، زیرا قلمرو تو مرز نمیبه ساحل پناه جسته

رم و غبار  رنگ و نژاد و قوم و وطن بر بال از  پی هایت فرونشسته است، بلندپرواز؛ ج 
 آنکه به پرواز درآیی، این غبارها را بزدای.

در اعماق اسرار زندگی فرود آی و خود را از قید زمان و مکان آزاد ساز و جاودانه 
 شویبمان، هرگاه با معرکه زندگی رو به رو شوی، آهن سخت و هرگاه با عشق مواجه می

، های تندسیل خروشان و موج ها را باابریشم نرم باش، راه صحرا را در پی  گیر و کوه
در هم شکن و اگر در راه با گلستانی برخوردی، آن را با جویبارها و آبشارهای خود که 

 کند سیراب گردان.ها را سرشار و سرمست میصدای دلنشین آن
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ای شناسند و زوال پذیر نیستند و در گیتار جهان هستی نلمهعلم و محبت تو مرز نمی
 ود ندارد.تر از تو وجشیرین

های پادشاهان جبار بوده است، چه انسان همواره در طول زمان، طعمۀ خودخواهی
واقعیت تلخ و هولناکی است که انسان همنوم خود را مانند درندگان تکه پاره کند. 

کند، لکن به خدا سوگند که در باطن پوچ ها را خیره میدرخشندگی بر تمدن غرب چشم
یر نازند، شمشندی که دانشمندان و فالسفه غرب به آن میو توخالی است، عقل و هوشم

ها. هرگز ممکن نیست با ای است در دست حرص و آز و هوس و دشمنی با انسانبرنده
 حیله و نیرنگ و بر اساس محبت مال و حرص دنیا، تمدنی محکم و پایدار تأمین شود.

گی وش  و تالش او بستاین انسان خاکی، طبعا نه نور است و نه آت ، زندگی او به ک
 گیرد یا راه جهنم و تلخکامی را.دارد، یا راه بهشت و خوشبختی را پی  می

خوانی است، پس روح سبکی و نشاط را در پرندگان علم و دان  بلبل، درس نلمه
های بهاری هستی. ها را شکوفا ساز، زیرا تو نسیم سحری و بوی خوش گلبدم و غنچه

 کشد و زمین جوالنگاه شهسواران بلندپروازگر در آسیا زبانه میشعله عشق و نخوت بار دی
 «.و بلندهمت و دوراندی  ترکان )عثمانی( است

 به گفته شاعر عرب:
 فمد د نادس ممممممممممَنونامملناد د ممد ن د ا َ

 

ن ممف مم اممَ  مممد نفممامم مم  ندمممممف ه  فممد    د
 

ن لمممم مممم ممممل ممممل ن ممممد ممممد مممم    ن   فمممم    د
 

ن ًممم    ن لمممن  ون  ن لمممامممد ل ن د مممد ند  د   ذ 
9 

 

و مالم فدای شهسوارانی باد که پندارهای من در حق آنان صادق آمد  )جان
 گیرد خستگی ناپذیرند(.های خونین و شدید در میشهسوارانی که وقتی جنگ

 پایان ترجمه با سپاس خدای بزرگ.

 ق -هـ 4141محـرم 
 ش -هـ 22/2/4711
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